
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Landasan Teori 

 

2.1.1 Teori Pengharapan Rasional 

 

 

Teori pengharapan rasional dikemukakan oleh John Muth (1961) dalam Mishkin 

(2008) teori ini menyatakan bahwa pengharapan akan sama dengan proyeksi yang 

optimal (tebakan terbaik mengenai masa depan) dengan menggunakan semua 

informasi yang tersedia. Sehingga menurut teori ini pemilik informasi yang paling 

lengkap adalah mereka yang akan menang dalam kompetisi di pasar modal karena 

dengan kepemilikan semua informasi yang ada mereka mampu secara otomatis 

merealisasikan harapan mereka akan masa depan dari saham tersebut.  

 

Walaupun pengharapan rasional sama dengan perkiraan optimal menggunakan 

semua informasi yang tersedia, prediksi yang mendasarkan hal tersebut mungkin 

tidak selamanya akan akurat. Mishkin (2008) menguraikan alasan mengapa 

pengharapan bisa tidak menjadi rasional: 

1. Orang-orang mungkin menyadari adanya semua informasi dibutuhkan 

untuk membuat kemungkinan perkiraan yang terbaik tetapi untuk 

mendapatakan informasi tersebut membutuhkan banyak usaha. 
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2. Orang-orang mungkin tidak menyadari tersedianya beberapa informasi 

relevan, sehingga perkiraan mereka mengenai masa yang akan datang 

menjadi tidak akurat. 

3. Orang akan berusaha agar harapannya sesuai dengan tebakan terbaiknya 

atas masa yang akan datang dengan menggunakan semua informasi yang 

tersedia agar tidak mengalami kerugian. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa memiliki semua 

informasi untuk merasionalkan harapan menjadi tidak begitu mudah. Perlu usaha 

atau bahkan dana ekstra untuk memenuhi teori pengharapan rasional ini. Karena 

mereka yang memiliki kuasa untuk menutupi suatu informasi akan berusaha untuk 

menutupinya demi kepentingan pribadi maupun kelompok bersama. Terlebih lagi 

dengan informasi atau isu-isu palsu yang disebar untuk memanipulasi informasi 

yang sebenarnya akan membiaskan kerasionalan dari harapan itu sendiri.  

 

Memiliki informasi penting juga dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai 

ladang bisnis dan bukan menjadi hal baru apabila memerlukan dana ekstra untuk 

mendapatkan informasi itu. Sehingga untuk dapat memenangkan kompetisi di 

pasar modal saat ini dengan hanya menerapkan teori pengharapan rasional saja 

belum begitu cukup. Perlunya teori lain untuk mendampingi investor dalam 

mencari keuntungan perlu dilakukan sehingga muncullah pengembangan teori-

teori selanjutnya untuk membantu menjelaskan permasalahan yang terjadi di pasar 

modal. 
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2.1.2  Hipotesis Pasar Efisien 

 

 

Teori ini merupakan pengembangan dari teori pengharapan rasional, dimana harga 

sekarang di dalam sebuah pasar keuangan akan dibentuk sedemikian rupa 

sehingga proyeksi optimal dari imbal hasil sekuritas dengan menggunakan semua 

informasi yang tersedia sama dengan imbal hasil keseimbangan dari sekuritas 

tersebut atau dapat disederhanakan bahwa dalam pasar yang efisien, harga 

sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga semua peluang 

yang tidak tereksploitasi akan dihilangkan (Mishkin, 2008).   

 

Menurut Hanafi (2004) teori pasar efisien dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Efisiensi bentuk lemah 

Efisiensi bentuk lemah adalah bentuk efisiensi pasar dimana harga 

mencerminkan informasi masa lampau. Implikasi dari efisiensi bentuk 

lemah ini adalah investor tidak akan memperoleh keuntungan abnormal 

yang konsisten dengan menggunakan informasi masa lampau. Strategi 

yang digunakan pada bentuk pasar ini adalah strategi teknikal. 

2. Efisiensi bentuk setengah kuat 

Efisiensi bentuk setengah kuat adalah bentuk efisiensi pasar dimana harga-

harga mencerminkan informasi yang dipublikasikan, seperti laporan 

keuangan, pengumuman keputusan kontrak, pengumuman dividen ataupun 

pengumuman peraturan tertentu. Implikasi dari kondisi ini adalah investor 

tidak akan memperoleh keuntungan abnormal yang konsisten dengan 

menggunakan informasi yang dipublikasikan. 
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3. Efisiensi bentuk kuat 

Efisiensi bentuk kuat jika harga-harga mencerminkan informasi yang 

bersifat pribadi, dan juga informasi lainnya (yang dipublikasikan dan masa 

lalu). Informasi pribadi (inside information) adalah informasi yang belum 

dipublikasikan. Biasanya informasi tersebut hanya beredar di kalangan 

orang dalam (insider), seperti direksi-direksi perusahaan. Implikasinya 

adalah investor tidak bisa memperoleh keuntungan abnormal dengan 

menggunakan informasi dalam dan juga semua informasi yang ada. 

 

Pembagian tiga bentuk efisiensi pasar secara informasi ini menurut Fama (1970) 

dalam Jogiyanto (2010) mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk 

setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat 

adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. 

Namun implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisien bentuk lemah 

tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. 

 

John Samuel (1981) dalam Anoraga dan Pakarti (2003) mengatakan bahwa pasar 

modal dapat dikatakan efisien apabila: 

1. Apa yang diharapkan bersifat homogen, artinya semua investor 

mempunyai harapan yang sama dalam memandang pendapatan dan risiko 

dari suatu surat berharga. 

2. Pasar cukup besar sehingga jumlah saham yang ditawarkan mencukupi 

untuk semua investor, jika mereka berminat, maka portofolio seimbang 

sempurna. 
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3. Fungsi utility semua investor termasuk dalam kelas yang sama, artinya 

investor-investor tersebut mempunyai sikap yang serupa terhadap trade off 

antara risk dan return.  

 

2.1.3  Teori Signaling 

 

 

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan 

sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman 

tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi 

diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku 

pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut 

sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman 

informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka akan terjadi perubahan 

dalam volume perdagangan saham (Jogiyanto, 2010). 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa sinyal baik cenderung 

disenangi investor dan akan membuat peningkatan permintaan akan saham 

tersebut. Peningkatan permintaan akan saham tentu akan meningkatkan volume 

perdagangan maupun harga saham yang terus melambung tinggi, karena 

mimimnya saham yang tersedia untuk dibeli. Sinyal-sinyal baik yang diminati 

oleh investor bisa melalui laba perusahaan, kondisi perusahaan yang membaik, 

rasio-rasio perusahaan yang meningkat maupun tingkat pengembalian maupun 

dividen yang menjanjikan.  
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2.2  Analisis Saham 

 

 

Saham dengan kondisi yang baik adalah saham yang sesuai dengan harapan 

investor. Untuk mendapatkan saham yang seperti ini tidak mudah. Analisis saham 

diperlukan bagi investor untuk menilai saham sebelum melakukan transaksi jual 

dan beli, baik secara teknikal maupun fundamental. Analisis saham ini akan 

mengurangi risiko investor saat bertransaksi saham di pasar modal. 

 

Shook dan Sembel (2002) mendefinisikan analisis teknikal adalah teknik analisis 

yang mempelajari dan menerjemahkan penawaran dan permintaan dari sekuritas 

tertentu, hasil akhirnya adalah sebuah prediksi tren masa depan. Analisis teknikal 

digunakan untuk memprediksi harga-harga saham yang mempelajari data harga 

saham masa lalu dan mengamati pola-pola seperti tren dan siklus-siklus umum. 

Aturan waktu untuk membeli dan menjual saham didasarkan oleh pola-pola yang 

muncul (Mishkin, 2008). Hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa analisis 

teknikal hanya membuang waktu karena hanya menghasilkan proyeksi tidak dapat 

memperkirakan secara baik perubahaan harga saham. 

 

Analisis fundamental adalah analisis yang mempraktikkan harga saham di masa 

yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan 

variabel-variabel lain (Martalena dan Malinda, 2011). Analisis fundamental 

menurut Shook dan Sembel (2002) adalah metode analisis yang 

mempertimbangkan penjualan, pendapatan, dan nilai aset perusahaan sebagai 

sarananya. 
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Dari kedua analisis saham yang tersedia analisis fundamental menjadi lebih tepat 

sehingga dapat digunakan investor jangka panjang dalam rangka mencari 

keuntungan. Hal tersebut dikarenakan analisis fundamental lebih matematis dan 

mengukur faktor fundamental perusahaan sebagai sarana penganalisisan nilai 

suatu saham. Oleh karena itu penggunaan analisis fundamental yang benar akan 

lebih akurat menilai saham di masa depan bila dibandingkan dengan analisis 

teknikal yang hanya dapat meramalkan. 

 

Menurut Jogiyanto (2010), analisis fundamental memiliki dua model penilaian 

saham yang sering digunakan para analisis sekuritas, yaitu: 

1. Pendekatan nilai sekarang 

Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba 

(capitalization of income method) karena melibatkan proses kapitalisasi 

nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika 

investor percaya bahwa nilai perusahaan tergantung dari prospek 

perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan  

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas dimasa depan, 

maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan 

nilai-nilai arus kas di masa depan menjadi nilai: 

Po* =  .................................................................. .(2.1) 

Po* : nilai sekarang dari perusahaan (value of firm) 

t  : periode waktu ke t dari t = 1 sampai dengan ∞ 

k : suku bunga diskonto (discount rate) atau tingkat pengembalian yang 

diinginkan  (required rate of return) 
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Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai intrinsik 

saham adalah model diskonto dividen. Model diskonto dividen merupakan 

model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan 

arus dividen masa depan ke nilai sekarang. Model diskonto dividen dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Po* =    .......................................................................... .(2.2) 

Dt : dividen yang dibayarkan untuk periode t 

2. Pendekatan price earning ratio 

Salah satu pendekatan yang paling populer yang menggunakan nilai 

earnings untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan price 

earnings ratio atau disebut juga pendekataan earnings multipliers. Rasio 

ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham 

terhadap kelipatan dari earnings. 

 

2.2.1 Price Earning Ratio  

 

Price earning ratio (PER) atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan 

antara market price pershare (harga pasar perlembar saham) dengan earning 

pershare (laba perlembar saham) (Fahmi, 2012). Dari definisi ini maka PER 

adalah salah satu rasio pasar yang membandingkan antara harga saham dengan 

laba yang didapatkan. PER merupakan rasio yang digunakan oleh investor untuk 

mempertimbangkan pembelian saham mereka, karena dapat menentukan murah-

mahalnya suatu saham (Subekti, 2007). Martalena dan Malinda (2011) 

berpendapat bahwa PER adalah salah satu faktor yang dipandang relevan untuk 

menganalisis suatu saham layak dibeli atau tidak. 
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Kegunaan utama dari analisis saham adalah memprediksi layak tidaknya suatu 

saham untuk dibeli agar harapan investor akan saham tersebut nantinya dapat 

terealisasi. Dengan keistimewaan PER yang dapat menentukan murah-mahalnya 

suatu saham inilah sehingga PER dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi 

investor dalam menganalisis saham sebelum keputusan pembelian.  

 

Nilai PER saham yang rendah mengindikasikan semakin baik atau murah 

harganya untuk diinvestasikan, sehingga saham itu akan semakin layak untuk 

dibeli (Arifin, 2002).  Dari pendapat Arifin ini nilai PER yang rendah adalah 

sinyal yang baik bagi investor untuk membeli saham tersebut. Nilai PER yang 

rendah mengindikasikan harga saham yang masih murah bila dibandingkan 

dengan keuntungan yang didapatkan. 

 

Fahmi (2012) berpendapat lain tentang nilai PER dimana ada kalanya investor 

membeli saham yang memiliki PER tinggi apabila investor tersebut percaya pada 

potensi perkembangan beberapa tahun kemudian, karena bagi para investor 

semakin tinggi PER maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan 

mengalami kenaikan. PER yang mengalami penurunan justru akan menimbulkan 

keraguan bagi investor terhadap nilai saham tersebut. 

 

PER menurut Martalena dan Malinda (2011) secara matematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

PER =   ........................................................................................................ .(2.3) 

Karena Po = maka  
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PER =  .................................................................................................... .(2.4) 

Karena D1 = E1 (1 – b) maka 

PER = 

–

 ............................................................................................... .(2.5) 

PER =  .................................................................................................. .(2.6) 

Po  = harga saham 

E  = earning 

D  = dividen 

g  = pertumbuhan dividen 

r  = keuntungan yang diisyaratkan 

b  = tingkat laba ditahan 

 

Pada persamaan tersebut, apabila faktor-faktor lain konstan, maka: 

1. Semakin tinggi dividend payout ratio maka PER akan semakin tinggi.  

2. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan maka PER akan 

semakin rendah. 

3. Semakin tinggi pertumbuhan dividen maka PER akan semakin tinggi. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa meskipun PER 

memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam keputusan layak atau tidaknya sebuah 

saham untuk dibeli, pada akhirnya tidak dapat berdiri sendiri. Perlu faktor-faktor 

lain untuk membantu menganalisis apakah PER yang rendah atau tinggi itu baik 

atau tidak bagi suatu saham. Dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
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PER akan sangat diperlukan bagi investor untuk dapat memastikan layak atau 

tidaknya saham itu untuk dibeli. 

 

2.2.2 Dividend Payout Ratio 

 

 

Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang 

diperoleh dari perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak bisa membagikan 

dividen yang semakin besar apabila laba yang diperoleh tidak meningkat (Husnan 

dan Pudjiastuti, 2004). Dividen yang meningkat adalah sinyal baik bagi para 

investor dalam pembelian suatu saham. Tingkat pengembalian besar yang 

didapatkan oleh investor adalah harapan dari penginvestasian dana saat transaksi 

pembelian saham.  

 

Dividend payout ratio (DPR) adalah suatu perbandingan yang dihitung dengan 

membagi jumlah pendapatan yang tersedia untuk saham biasa dengan dividen 

tahunan dari saham biasa sebuah perusahaan. Hasil baginya memberi ukuran 

untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang berbeda (Shook dan Sembel, 

2002). Dari definisi ini diketahui bahwa DPR bermanfaat bagi investor untuk 

mengetahui besaran presentase keuntungan yang didapatkan dari total keuntungan 

yang sebenarnya dimiliki perusahaan. DPR sendiri dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Dividend payout ratio =  ....................................... .(2.7) 

 

DPR mengindikasikan jumlah dividen yang dibayar relatif terhadap (earning) 

hasil perusahaan (Keown, et all, 2005). DPR melihat sebesar apa dividen yang 

mampu dibawa pulang investor dari laba perlembar yang dihasilkan perusahaan. 
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Jogiyanto (2010) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya nilai dividen yang 

dibayar, perusahaan emiten mencoba memberi sinyal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa depan. Apabila dividen yang ditahan 

sebagai modal perusahaan semakin kecil maka pertumbuhan keuntungan dividen 

yang akan dibagikan kepada investor akan semakin besar sehingga penilaian 

saham atas PER juga semakin meningkat. Perubahan nilai DPR ini akan 

mempengaruhi perubahan PER.  

 

Martalena dan Malinda (2011) juga mengungkapkan hal ini dimana semakin 

tinggi DPR maka semakin tinggi pula nilai PER dan hal tersebut sangat menarik 

bagi investor. Penelitian yang dilakukan Arisona (2013) dan Yumettasari, et all 

(2008) menunjukkan bahwa DPR berpengaruh positif terhadap PER. 

 

2.2.3  Dividend Yield 

 

 

Shook dan Sembel (2002) mendefinisikan dividen adalah sejumlah uang atau 

sekuritas yang diambil dari keuntungan bersih dan dibagikan kepada para 

pemegang saham perusahaan, sedangkan yield adalah hasil dividen yang 

dinyatakan dalam presentase dari jumlah yang dibayar atas sekuritas atau nilai 

nominal sekuritas. Dividend yield (DY) sendiri akhirnya adalah salah satu dari 

rasio pasar yang pengukurannya didapat dari perbandingan dividen yang 

dibagikan dengan harga beli saham (Sjahrial, 2009).  

 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan tentang DY, dapat diketahui bahwa 

dengan DY investor mampu melihat besaran persentase dividen yang didapatkan 

terhadap besar dana investasi yang telah dikeluarkan dalam pembelian sahamnya. 
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DY berguna bagi investor untuk mengetahui persentase pengembalian buah dari 

investasi yang telah dilakukan. Secara matematis DY dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Dividend yield =  ............................................... .(2.8) 

 

Berdasarkan kegunaan dan fungsi perhitungan DY, maka nilai DY yang besar 

akan menjadi sinyal yang baik bagi investor apabila dividen yang dibagikannya 

meningkat lebih besar dibanding peningkatan harga sahamnya. Namun nilai DY 

yang besar juga menandakan harga sahamnya yang murah. Apabila nilai DY terus 

meningkat tetapi dividen yang dibagikan relatif tetap berarti harga sahamnya 

mengalami penurunan, dan apabila harga saham mengalami penurunan, berarti 

ekspektasi investor akan perusahaan itu juga sedang mengalami penurunan 

sehingga nilai PERnya pun juga akan ikut turun.  

 

Hal ini didukung oleh Tse (2002) yang menyatakan bahwa a low dividend yield 

appears to be associated with a relatively high price-to-earning ratio. Penelitan 

ini mengungkapkan bahwa semakin kecil DY maka mempengaruhi nilai PER 

yang akan relatif meningkat. 

 

2.2.4  Return On Equity 

 

 

Return on equity (ROE) merupakan pengukuran dari penghasilan (income) yang 

tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan (Syamsuddin, 2009). Pada akhirnya ROE berguna bagi investor untuk 
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mengetahui berapa besar pengembalian laba yang mampu perusahaan hasilkan 

dengan besaran modalnya. 

 

ROE menurut Shook dan Sembel (2002) adalah imbal hasil atas sekuritas, dimana 

laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Return on equity =  ............................................................ .(2.9) 

 

ROE memberikan informasi pada para investor tentang seberapa besar tingkat 

pengembalian modal dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan 

menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROE yang dimiliki perusahaan maka 

semakin besar dan efektif kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba 

yang semakin besar akan menjadi sinyal baik bagi investor, sehingga peningkatan 

ROE perusahaan akan meningkatkan nilai PERnya juga. Penelitian tentang ROE 

yang mempunyai pengaruh positif terhadap PER dikemukkan oleh Hayati (2010). 

 

2.2.5  Net Profit Margin 

 

Net profit margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi suatu 

perusahaan. Suatu net profit margin yang dikatakan baik akan sangat tergantung 

dari jenis industri di dalam mana perusahaan berusaha (Syamsuddin, 2009). 

Perhitungan NPM adalah sebagai berikut: 
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Net profit margin =  ........................................................ .(2.10) 

 

Dari definisi tersebut NPM merupakan rasio dalam laporan keuangan perusahaan 

yang mengukur persentase laba yang dihasilkan atas penjualan yang telah 

dijalankan perusahaan. NPM akan berguna bagi investor dalam menganalisis 

sejauh mana laba yang dapat dihasilkan dari kinerja penjualan perusahaan. NPM 

yang tinggi menunjukkan bahwa persentase laba dari setiap rupiah penjualan juga 

tinggi, atau dengan kata lain perusahaan mempunyai daya laba yang tinggi.  

 

Dengan NPM tinggi berarti perusahaan memiliki prospek menguntungkan 

sehingga semakin besar tingkat pertumbuhan labanya. Hal ini akan menjadi sinyal 

yang bagus bagi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Jika NPM 

perusahaan meningkat dan faktor-faktor lain dianggap tetap, akan mengakibatkan 

PER ikut meningkat karena investor akan menghargai saham lebih tinggi karena 

peningkatan laba yang mampu dihasilkan perusahaan. Dengan demikian NPM 

berpeluang positif terhadap PER. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wibowo 

(2013) yang menyatakan NPM signifikan positif terhadap PER. 

 

2.3 Indeks Harga Saham 

 

 

Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan 

harga-harga saham (Sundjaja dan Barlian, 2003). Dengan begitu investor akan 

mengetahui pergerakan harga saham dengan melihat indeksnya. Indeks harga 

saham merupakan kumpulan perusahaan yang memiliki ciri-ciri dan ketentuan 

yang sama sehingga investor dapat dengan mudah membandingkannya. Indeks 
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harga saham yang baik akan menjadi tolak ukur penilaian saham bagi para 

investor sebelum melakukan transaksi investasi di pasar modal. 

 

Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki beberapa indeks harga saham yang 

memiliki ketentuan dan pembeda diantara setiap indeksnya. Dua diantaranya yang 

cukup kuat dan sering diamati oleh investor adalah indeks LQ45 dan Jakarta 

Islamic Index. 

 

2.3.1 Indeks LQ45 

 

 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham dengan 

likuiditas tinggi yang diseleksi dengan melalui beberapa kriteria pemilihan. 

Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Masuk dalam 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-

rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat selama paling sedikit 3 bulan. 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan 

jumlah hari transaksi di pasar reguler. 

 

Dengan ketentuan dan kriteria yang menyebabkan tidak sembarangan perusahaan 

dapat bergabung ke dalam indeks ini, sehingga perusahaan akan berlomba untuk 

memperbaiki diri agar terdaftar menjadi anggota indeks LQ45 disetiap 

periodenya. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang tercatat sebagai 

anggota indeks LQ45 akan mendapat kepercayaan dan nilai lebih dari investor, 
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sehingga tidak jarang ketika investor telah percaya terhadap saham tersebut maka 

investor akan menginvestasikan dananya untuk membeli saham tersebut dengan 

harga yang bahkan terlampau tinggi dari harga normal perusahaan tersebut. 

 

2.3.2 Jakarta Islamic Index 

 

 

Saham syariah menurut Soemitra (2009) adalah sertifikat yang menunjukan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha 

maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN/-MUI/IV/2001 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-

MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-

MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di Bidang Pasar Modal). 

 

Berdasarkan definisi tersebut maka saham yang tergolong sebagai saham syariah 

menjadi berbeda dengan saham biasanya. Oleh sebab itu diperlukan indeks saham 

yang menaungi saham syariah agar investor beragama Islam lebih yakin saat 

berinvestasi saham. Guna menjawab permasalahan ini Bursa Efek Indonesia 

membentuk Jakarta Islamic Index (JII) untuk digunakan sebagai tolak ukur 

(benchmark) kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah, yang 

mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi 

dalam ekuiti secara syariah (Soemitra, 2009).  

 

Hal ini diperkuat oleh Manan (2012) yang mengungkapkan, JII merupakan indeks 

yang berdasarkan syariah Islam dan tidak bertentangan dengan pertama, usaha 
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perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

Kedua, usaha lembaga keuangan konvensional. Ketiga, usaha yang memproduksi, 

mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong 

haram. Keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.  

 

Selain memiliki aturan yang ketat, JII juga menetapkan urutan seleksi dalam 

pencarian 30 anggota indeksnya. Urutan itu menurut Sundjaja dan Barlian (2003) 

adalah: 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan 

(kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar). 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90%. 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun 

terakhir. 

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. 

 

Bahwa adanya kriteria ini, pada akhirnya JII bukan hanya sebagai kumpulan 

indeks syariah saja, namun juga kumpulan 30 saham syariah yang terbaik. Oleh 

karena itu dengan adanya JII, perusahaan akan berlomba untuk dapat 

memperbaiki dirinya sehingga mampu tercatat dalam indeks ini disetiap 
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periodenya. Hal ini akan menyebabkan investor lebih percaya terhadap saham 

perusahaan yang telah tergabung dalam JII dan menyebabkan harga saham akan 

terus meningkat karena investor percaya akan mendapatkan keuntungan yang 

lebih baik di masa depan. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 

 

1. Tse (2002) meneliti tentang Price-Earnings Ratios, Dividend Yields and 

Real Estate Stock Prices. Variabel independen yang digunakan adalah real 

estate returns, reflected in changes of property value dan dividend yields. 

Menggunakan metode auto korelasi dan auto regresi. Hasil penelitian ini 

adalah a low dividend yield appears to be associated with a relatively high 

price-to-earning ratio. 

 

2. Yumettasari, et all (2008) menganalisis faktor yang mempengaruhi PER 

antara saham syariah dan saham non syariah pada perusahaan non 

keuangan yang terdapat di BEI perode 2003-2005. Variabel independen 

yang digunakan CR, DER, INTO, ROE, NPM dan DPR. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode ordinary 

least square. Hasil penelitiannya menunjukkan DER dan DPR 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap PER, variabel ROE 

berpengaruh signifikan negatif terhadap PER sementara CR, INTO dan 

NPM berpengaruh tidak signifikan terhadap PER. Hasil lain menunjukan 

terdapat perbedaan pengaruh dari variabel independen dalam 

mempengaruhi PER antara saham syariah dan saham non syariah kategori 

non keuangan. 
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3. Hayati (2010) meneliti faktor yang mempengaruhi PER sebagai salah satu 

kriteria keputusan investasi saham pada perusahaan real estate dan 

property di BEI. Variabel independen yang digunakan EPS, ROA, ROE, 

DER, PBV. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa EPS, ROA dan ROE 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PER, DER berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap PER sementara PBV berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap PER. 

 

4. Ratnaningrum dan Susilowati (2010) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi PER antara saham yang tercatat dalam index syariah dan 

saham biasa. (Studi pada perusahaan non keuangan di bursa efek 

Indonesia 2006 -2008). Variabel independen yang digunakan adalah CR, 

DER, ROE, NPM, DPR dan INTO. Metode analisis yang digunakan 

adalah model regresi dan chow test. Hasil menunjukkan bahwa ROE tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PER. Hasil lain adalah adanya perbedaan 

koefisien regresi antara saham yang tercatat di syariah index dan saham 

biasa. 

 

5. Aji dan Pangestuti (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

price earning ratio (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia 2007-2010). Variabel independen yang 

digunakan adalah DER, ROE, DPR, PBV, CR dan firm size. Metode 

analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis. Hasil 

penelitiannya menunjukan kemampuan prediksi dari enam variabel bebas 
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yaitu DER, ROE, DPR, PBV, CR dan firm size sebesar 41%, sedangkan 

sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model (variabel 

lain di luar model regresi). PBV dan firm size berpengaruh positif terhadap 

PER sedangkan ROE memiliki pengaruh negatif terhadap PER.  

 

6. Arisona (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi price earning 

ratio pada indeks LQ45 di bursa efek Indonesia. Variabel independen 

yang digunakan adalah DPR, earning growth, ROE, DER dan firm size. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian yang didapatkan adalah secara simultan DPR, earning growth, 

ROE, DER dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap PER. Secara 

parsial variabel DPR berpengaruh positif terhadap PER. Variabel ROE 

berpengaruh negatif terhadap PER. Sedangkan variabel earning growth, 

DER, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap PER. 

 

7. Wibowo (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi price earning 

ratio (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2008-2011). Variabel Independen yang diteliti LDR, 

ROE, ROA dan NPM. Metode analisis yang digunakan adalah tegresi 

linier berganda, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi, koefisien determinasi (R
2
), uji f dan uji t. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel LDR dan NPM berpengaruh positif serta 

signifikan terhadap PER, variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap PER, Sedangkan ROA mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap PER. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti dan Judul Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Tse (2002) meneliti 

tentang Price-Earnings 

Ratios, Dividend Yields 

and Real Estate Stock 

Prices. 

Real estate 

returns, 

reflected in 

changes of 

property 

value dan 

dividend 

yields. 

Auto 

korelasi dan 

auto regresi. 

A low dividend yield appears 

to be associated with a 

relatively high price-to-

earning ratio. 

2 Yumettasari, et all 

(2008) menganalisis 

faktor yang 

mempengaruhi PER 

antara saham syariah dan 

saham non syariah pada 

perusahaan non 

keuangan yang terdapat 

di BEI periode 2003-

2005. 

CR, DER, 

INTO, ROE, 

NPM dan 

DPR. 

Regresi 

linier 

berganda 

dengan 

metode 

ordinary 

least square. 

DER dan DPR berpengaruh 

postif dan signifikan 

terhadap PER, variabel ROE 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap PER, 

sementara CR, INTO dan 

NPM berpengaruh tidak 

signifikan terhadap PER.  

Hasil lain menunjukan 

terdapat perbedaan pengaruh 

dari variabel independen 

dalam mempengaruhi PER 

antara saham syariah dan 

saham non syariah kategori 

non keuangan. 

3 Hayati (2010) meneliti 

faktor yang 

mempengaruhi PER 

sebagai salah satu 

kriteria keputusan 

investasi saham pada 

perusahaan real estate 

dan property di BEI. 

EPS, ROA, 

ROE, DER 

dan PBV. 

Regresi 

linier 

berganda. 

EPS, ROA dan ROE 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PER, 

DER berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

PER, sementara PBV 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

PER. 

4 Ratnaningrum dan 

Susilowati (2010) 

menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi PER 

antara saham yang 

tercatat dalam index 

syariah dan saham biasa. 

(Studi pada perusahaan 

non keuangan di bursa 

efek Indonesia 2006 -

2008). 

CR, DER, 

ROE, NPM, 

DPR dan 

INTO. 

Model 

regresi dan 

chow test.  

ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap PER. 

Hasil lain adalah adanya 

perbedaan koefisien regresi 

antara saham yang tercatat di 

syariah index dan saham 

biasa. 

5 Aji dan Demi Pangestuti 

(2012) menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi price 

earning ratio (studi 

empiris pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia 2007-2010). 

DER, ROE, 

DPR, PBV, 

CR dan firm 

size. 

Regresi 

linier 

berganda. 

Kemampuan prediksi dari 

enam variabel bebas yaitu 

DER, ROE, DPR, PBV, CR 

dan firm size sebesar 41%, 

sedangkan sisanya sebesar 

59% dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar model (variabel 

lain di luar model regresi). 

PBV dan firm size 
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berpengaruh positif terhadap 

PER sedangkan ROE 

memiliki pengaruh negatif 

terhadap PER. 

6 Arisona (2013) meneliti 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi price 

earning ratio pada 

indeks LQ45 di bursa 

efek Indonesia. 

DPR, 

earning 

growth, 

ROE, DER 

dan firm 

size. 

Regresi 

linier 

berganda.  

Secara simultan DPR, 

earning growth, ROE, DER 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap PER. 

Secara parsial variabel DPR 

berpengaruh positif terhadap 

PER. Variabel ROE 

berpengaruh negatif 

terhadap PER. Sedangkan 

variabel earning growth, 

DER dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

PER 

7 Wibowo (2013) meneliti 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi price 

earning ratio (studi 

kasus pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia 

periode 2008-2011). 

LDR, ROE, 

ROA dan 

NPM. 

Regresi 

linier 

berganda. 

Variabel LDR dan NPM 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PER, 

variabel ROE berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap PER, Sedangkan 

ROA mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan 

terhadap PER. 

Sumber : berdasarkan penelitian terdahulu 

 

 

Perbedaan penelitian: 

 

1. Tse  (2002) tidak menguji variabel DPR, ROE dan NPM. 

2. Yumettasari, et all (2008) tidak menguji variabel DY serta membandingan 

saham syariah dengan saham non syariah pada perusahaan non keuangan. 

3. Hayati (2010) tidak menguji variabel DPR, DY dan NPM. 

4. Ratnaningrum dan Susilowati (2010) tidak menguji variabel DY serta 

membandingan saham syariah dengan saham biasa pada perusahaan non 

keuangan. 

5. Aji dan Pangestuti (2012) tidak menguji variabel DY dan NPM. 

6. Arisona (2013) tidak menguji variabel DY dan NPM. 

7. Wibowo (2013) tidak menguji variabel DPR dan DY. 
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2.4  Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis  

 

2.4.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

Penelitian ini mengangkat empat varibel yaitu DPR, DY, ROE dan NPM sebagai 

variabel bebas yang melalui penelitian terdahulu termasuk sebagai faktor-faktor 

yang mempengaruhi PER. Variabel-variabel ini diuji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan signifikan antara perusahaan yang tergabung di indeks saham 

LQ45 dan Jakarta Islamic Index.  

 

PER adalah salah satu rasio pasar yang membandingkan antara harga saham 

dengan laba yang didapatkan. PER dapat menentukan murah atau mahalnya suatu 

saham sehingga PER digunakan sebagai tolak ukur bagi investor dalam menilai 

suatu saham. Nilai PER yang rendah adalah sinyal yang baik bagi investor untuk 

membeli saham tersebut. Nilai PER yang rendah mengindikasikan harga saham 

yang masih murah bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. 

 

Namun ada kalanya investor membeli saham yang memiliki nilai PER tinggi 

apabila investor tersebut percaya pada potensi perkembangan beberapa tahun 

kemudian, karena bagi para investor semakin tinggi PER maka pertumbuhan laba 

yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. PER yang mengalami penurunan 

justru akan menimbulkan keraguan bagi investor terhadap nilai saham tersebut. 

 

PER yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam keputusan layak atau 

tidaknya sebuah saham untuk dibeli ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu adanya 

faktor-faktor lain yang berpengaruh untuk membantu menganalisis apakah PER 

yang rendah atau tinggi itu baik atau tidak bagi suatu saham. Menganalisis faktor-
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faktor yang mempengaruhi PER ini juga sangat diperlukan bagi investor untuk 

dapat memastikan layak atau tidaknya saham itu untuk dibeli. 

 

DPR bermanfaat bagi investor untuk mengetahui besar presentase keuntungan 

yang didapatkan dari total keuntungan yang sebenarnya dimiliki perusahaan. 

Karena DPR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pendapatan yang 

tersedia untuk saham biasa dengan dividen tahunan dari saham biasa sebuah 

perusahaan. DPR melihat sebesar apa dividen yang mampu dibawa pulang 

investor dari laba yang dihasilkan perusahaan. Apabila dividen yang ditahan 

sebagai modal perusahaan semakin kecil maka pertumbuhan keuntungan dividen 

yang akan dibagikan kepada investor akan semakin besar sehingga penilaian 

saham atas PER juga semakin meningkat. Perubahan nilai DPR ini akan 

mempengaruhi perubahan PER secara positif.  

 

DY adalah salah satu dari rasio pasar yang pengukurannya didapat dari 

perbandingan dividen yang dibagikan dengan harga beli saham. DY digunakan 

investor untuk melihat persentase tingkat pengembalian dividen yang didapatkan 

terhadap besar dana investasi yang telah dikeluarkan dalam pembelian sahamnya. 

Nilai DY yang besar akan menjadi sinyal yang baik bagi investor apabila dividen 

yang dibagikannya meningkat lebih besar dibanding peningkatan harga sahamnya.  

 

Namun nilai DY yang besar juga menandakan harga sahamnya yang murah. 

Apabila nilai DY terus meningkat tetapi dividen yang dibagikan relatif tetap 

berarti harga sahamnya mengalami penurunan, dan apabila harga saham 

mengalami penurunan, berarti ekspektasi investor akan perusahaan itu juga 

sedang mengalami penurunan sehingga nilai PERnya pun juga akan ikut turun.  
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ROE adalah perbandingan antara laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. 

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang 

tersedia bagi pemegang saham perusahaan. ROE berguna bagi investor untuk 

mengetahui berapa besar pengembalian laba yang mampu perusahaan hasilkan 

dengan besaran modalnya. 

 

ROE memberikan informasi pada para investor tentang seberapa besar tingkat 

pengembalian modal dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan 

menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROE yang dimiliki perusahaan maka 

semakin besar dan efektif kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba 

yang semakin besar akan menjadi sinyal baik bagi investor, sehingga peningkatan 

ROE perusahaan akan meningkatkan nilai PERnya juga. 

 

NPM merupakan rasio dalam laporan keuangan perusahaan yang mengukur 

persentase laba yang dihasilkan atas penjualan yang telah dijalankan perusahaan. 

NPM sendiri akan berguna bagi investor dalam menganalisis sejauh mana laba 

yang dapat dihasilkan dari kinerja penjualan perusahaan. NPM yang tinggi 

menunjukkan bahwa persentase laba dari setiap rupiah penjualan juga tinggi, atau 

dengan kata lain perusahaan mempunyai daya laba yang tinggi.  

 

Dengan NPM tinggi berarti perusahaan memiliki prospek menguntungkan 

sehingga semakin besar tingkat pertumbuhan labanya. Hal ini akan menjadi sinyal 

yang bagus bagi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Jika NPM 

perusahaan meningkat dan faktor-faktor lain dianggap tetap, akan mengakibatkan 

PER ikut meningkat karena investor akan menghargai saham lebih tinggi karena 
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peningkatan laba yang mampu dihasilkan perusahaan. Dengan demikian NPM 

berpeluang positif terhadap PER. 

 

Saham syariah hadir sebagai instrumen transaksi saham dengan kriteria dan 

syarat-syarat yang sesuai dengan syariah Islam. Karena ada perbedaan perlakuan 

terhadap saham syariah inilah sehingga peneliti menduga hal ini akan 

menyebabkan perbedaan struktural antara PER dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti DPR, DY, ROE dan NPM sehingga perlu adanya 

pengujian apakah ada perbedaan struktural antara PER dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya antara saham syariah dan saham biasa. 

 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah kelompok saham syariah yang telah dibentuk 

oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjawab keraguan keberadaan dan eksistensi 

saham syariah. Walaupun saham perusahaan tersebut sudah dapat memenuhi 

syariah Islam serta telah disebut sebagai saham syariah, saham perusahaan itu 

belum tentu tergabung dalam JII. Karena JII sendiri memiliki kriteria dimana 30 

saham syariah tersebut harus memiliki kondisi perusahaan yang baik, perusahaan 

yang likuid dan rasio leverage perusahaan maksimal 90% sehingga indeks saham 

LQ45 akan setara untuk dibandingkan dengan JII. Mengingat                                                                    

LQ45 merupakan indeks saham yang memiliki likuiditas tinggi serta merupakan 

45 saham terbaik yang telah tercatat di BEI. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

ditarik model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

2.4.2  Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara dividend payout ratio (DPR) di 

indeks saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

Ha1 : Ada perbedaan yang signifikan antara dividend payout ratio (DPR) di indeks 

saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

H02 :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara dividend yield (DY) di indeks 

saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

Ha2 :  Ada perbedaan yang signifikan antara dividend yield (DY) di indeks saham 

LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

H03 :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara return on equity (ROE) di 

indeks saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

Perbandingan Jakarta Islamic 

Index (JII) 

Indeks Saham 

LQ45 

Price Earning 

Ratio (PER) 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

Dividend Yield 

(DY) 

Return On 

Equity (ROE) 

Net Profit 

Margin (NPM) 
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Ha3 : Ada perbedaan yang signifikan antara return on equity (ROE) di indeks 

saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

H04 :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara net profit margin (NPM) di 

indeks saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

Ha4 :  Ada perbedaan yang signifikan antara net profit margin (NPM) di indeks 

saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

H05 :  Tidak ada ada perbedaan yang signifikan antara price earning ratio 

(dividend payout ratio, dividend yield, return on equity dan net profit 

margin) di indeks saham LQ45 dengan Jakarta Islamic Index.  

Ha5 : Ada perbedaan yang signifikan antara price earning ratio (dividend payout 

ratio, dividend yield, return on equity dan net profit margin) di indeks saham 

LQ45 dengan Jakarta Islamic Index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


