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ABSTRAK
Risiko dalam sekuritas dibedakan menjadi 2 yaitu Risiko Non
Sistematis dan Risiko Sistematis. Risiko non sistematis merupakan
risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang
baik, karena risiko ini hanya ada pada satu perusahaan. Sedangkan
risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan
dengan membentuk portofolio yang baik, karena risiko dipengaruhi
oleh faktor-faktor ekonomi makro, industri, dan karakteristik
perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan.
Resiko sistematis dilambangkan dengan β (beta). Beta merupakan
suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return
portofolio terhadap return pasar.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh leverage,
earning variability, dan dividend payout ratio terhadap beta saham
syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?. Dan tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh
leverage, earning variability, dan dividend payout ratio terhadap beta
saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang
digunakan merupakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode 2016-2019. Metode analisis data yang di gunakan adalah Uji
asumsi klasik. Metode analisis untuk menguji hipotesis adalah
Analisis Regresi Data Panel. Populasi yang digunakan yaitu
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 20162019, sampel yang digunakan diperoleh 12 perusahaan, dan Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.
Hasil penelitian diperoleh leverage tidak berpengaruh
signifikan terhadap beta saham Syariah. Earning variability
berpengaruh signifikan terhadap beta saham Syariah. Dan Dividend
payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap beta saham
Syariah.
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MOTTO

ٱَّلل َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَ ۢوبَت َۡت َس ۡب َع َسىَابِ َل فِي ُك ِّل
َ ُيه يُىفِق
َ َّمثَ ُل ٱلَّ ِذ
ِ َّ ىن أَمۡ َٰ َىلَهُمۡ فِي َسبِي ِل
َّ ف ِل َمه يَ َشآ ُۚ ُء َو
َّ س ُۢىبُلَ ٖة ِّماْئَةُ َحب ٖ َّٖۗة َو
ُ ض ِع
ٱَّللُ َٰ َو ِس ٌع َع ِلي ٌم
َ َٰ ُٱَّللُ ي
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:261)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran
yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, serta
untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka, perlu
adanya penegasan judul terhadap arti dan makna dari
beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan
demikian terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti dan
maksud dari istilah istilah yang terdapat dalam judul
“PENGARUH LEVERAGE, EARNING VARIABILITY,
DAN DEVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP BETA
SAHAM SYARIAH ( STUDI PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX
PERIODE 2016-2019)”.
Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh
adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau
perbuatan seseorang. 1
2. Leverage
Merupakan cara untuk menghitung persentase total
dana yang disediakan oleh kreditor, semakin tinggi rasio
maka resiko akan makin tinggi. Rasio leverage mengukur
proporsi dari total asset yang dibiayai oleh kreditor.
Semakin tinggi rasio leverage semakin besar pula jumlah

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2nd
ed. (Jakarta, 2009).

2
uang pihak lain yang di gunakan untuk menghasilkan
keuntungan.2
3. Earning Variability
Adalah penerimaan pendapatan dalam jangka waktu
tertentu yang sifatnya dapat berubah-ubah bergantung
pada situasi dan kondisinya yang diukur dengan nilai
deviasi standar dari PER (Price Earning Ratio) atau rasio
P/E (harga saham dengan laba perusahaan). 3
4. Dividend Payout Ratio
Adalah perbandingan antara dividen yang dibagikan
dengan laba bersih yang diperoleh, biasanya dalam bentuk
presentase.4
5. Beta Saham Syariah
Beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari
hubungan antara tingkat return saham terhadap return
pasar. Cara untuk mengukur risiko sitematik adalah
menggunakan beta. Beta menunjukkan sensitivitas return
sekuritas terhadap return pasar. Semakin tinggi beta
suatsekuritas maka makin sensitif sekuritas tersebut
terhadap perubahan pasar. 5
Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud
penulis mengambil judul skripsi ini adalah untuk
menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan dengan memahami apakah terdapat pengaruh
Leverage, Earning Variability, dan Devidend Payout
2

Sugeng Priyanto, “Pengaruh Asset Growth , Leverage Dan Earning
Variability Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Jakarta Islamic Indeks Di Bursa
Efek Indonesia,” Jurnal Ekonomika Dan Manajemen 6, no. 1 (2017): 44–62.
3
Isna Rizki Yuniar and Kurniawati Mutmainah, “Pengaruh Asset Growth,
Leverage, Earning Variability, Devidend Payout Ratio Dan Total Asset Turnover
Terhadap Beta Saham Syariah,” Journal Of Economic, Business And Engineering 1,
no. 1 (2019): 107–17.
4
Suci Ramadani and Sri Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio,
Financial Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada
Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ),”
Islamic Economic, Accounting and Management Journal (Tsarwatica) 1, no. 1
(2019): 1–16.
5
Ibid.

3
Ratio Terhadap Beta Saham Syariah pada Perusahaan
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 20162019.
B. Latar Belakang
Pasar modal adalah pasar yang dikelola secara
terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga,
seperti saham, obligasi, option, warrant, right, dengan
menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter.
Adapun yang dimaksud dengan pembeli modal adalah
individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan
kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang
menghasilkan pendapatan melalui pasar modal, sedangkan
penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal
atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. 6
Perkembangan pasar modal di Indonesia telah
memperlihatkan kemajuan seiring dengan perkembangan
ekonomi Indonesia. Pasar modal mempunyai peran yang
cukup strategis, yaitu sebagai sumber pendanaan, baik jangka
pendek maupun jangka panjang bagi dunia usaha dan wahana
investasi bagi investor. Seiring perkembangan pasar modal,
maka dikembangkan pula pasar modal syariah yaitu pasar
modal yang menggunakan prinsip, prosedur, asumsi,
instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai Islam. 7
Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip
syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi
tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai
dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam
pengembangan pasar modal syariah. Pasar modal baik
konvensional maupun syariah memperdagangkan beberapa
6

Desi Wuri Handayani, “Pengaruh Financial Leverage , Likuiditas ,
Pertumbuhan Asset , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Dinamika Akuntansi
Bisnis 1, no. 2 (2014): 169–82.
7
Ramadani and Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Financial
Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ).”

4
jenis sekuritas yang mempunyai tingkat risiko berbeda-beda.
Saham merupakan salah satu sekuritas yang mempunyai
tingkat risiko cukup tinggi. Risiko yang tinggi tercermin dari
ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di
masa datang. Terdapat dua aspek yang melekat dalam suatu
investasi yaitu tingkat penembalian (return) yang diharapkan
dan risiko tidak tercapainya return yang diharapkan. Risikon
yang tinggi pada saham berhubungan dengan kondisi ekonomi
makro, seperti resesi ekonomi, gejolak politik, serta industri
dan karakteristik perusahaan. 8
Risiko yang berkaitan dengan investasi saham dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu (a) risiko sistematis
(systematic risk) adalah risiko yang ditanggung oleh semua
perusahaan dan (b) risiko tidak sistematis (unsystematic risk)
adalah risiko yang hanya akan ditanggung oleh kelompok
(satu) perusahan tertentu. Risiko sistematis sering disebut
sebagai risiko beta. Risiko beta mencerminkan tingkat
sensitivitas imbal hasil saham perusahaan individual terhadap
pasar. Jika kondisi pasar membaik (ditunjukkan dengan
naiknya indeks pasar) maka saham yang memiliki beta positif
akan menunjukkan kecenderungan harga saham meningkat,
demikian juga sebaliknya jika pasar memburuk maka harga
saham cenderung turun. Selain risiko beta, risiko sistematis
sering juga disebut sebagai risiko pasar (market risk).9 Disebut
risiko pasar karena fluktuasi yang terjadi disebabkan oleh
faktor-faktor (antara lain kondisi perekonomian dan
kebijaksanaan) yang mempengaruhi semua perusahaan yang
sedang berjalan. Faktor-faktor ini menyebabkan ada
kecendrungan semua saham untuk bergerak bersama dan
karenanya selalu ada dalam setiap saham. 10
8

Yuniar and Mutmainah, “Pengaruh Asset Growth, Leverage, Earning
Variability, Devidend Payout Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Beta Saham
Syariah.”
9
Handayani, “Pengaruh Financial Leverage , Likuiditas , Pertumbuhan
Asset , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”
10
Ibid.

5
Investasi pada saham syariah dianggap lebih berisiko
dari saham Konvensional, mengingat ketidakpastian return
yang akan diterima di masa yang akan datang yang didasarkan
pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Penelitian
yang dilakukan untuk menguji risiko sistematis saham
Konvensional telah banyak dilakukan, namun masih sedikit
sekali yang menguji pada risiko sistematis saham Syariah.
Pengujian terhadap risiko sistematis saham syariah menarik
untuk dilakukan, mengingat perusahaan yang berbasis syariah
memperlihatkan pertumbuhan yang menakjubkan.
Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang
berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua
produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak
bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Pasar
modal syariah dapat juga diartikan sebagai pasar modal yang
menerapkan prinsip-prinsip syariah.11
Salah satu index dalam saham syariah yaitu Jakarta
Islamic Index. Jakarta islamic index terdiri dari 30 perusahaan
yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syari’ah
Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang
masuk dalam kriteria syari’ah melibatkan pihak Dewan
Pengawas Syari’ah PT Danareksa Investment Management. 12

        
   

11

Maris Akfalia, “Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan Terhadap Beta
Saham Syariah” (Uin Syarif Hidayatullah, 2011).
12
Ramadani and Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Financial
Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ).”

6
“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh” (Q.S Sad: 24).
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ِ
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ْ
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إَِّل قلِيًل ّم اِما تأكلون

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun
(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk
kamu makan” (Q.S Yusuf:47)

Hasil penelitian Nuryana Nainggolan dan Badingatus
Solikhah membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif
terhadap beta saham. Leverage merupakan cara untuk
menghitung persentase total dana yang disediakan oleh
kreditor, semakin tinggi rasio maka risiko makin tinggi pula.
Rasio ini mengukur proporsi dari total asset yang dibiayai
oleh kreditor.13 Hasil penelitian Sugeng Priyanto
menunjukkan bahwa earning variability berpengaruh positif
terhadap beta saham. Besarnya earning variability diukur
berdasar atas standar deviasi (penyimpangan) price earning
ratio-nya. Semakin besar standar deviasi dari PER
menunjukkan semakin fluktuatif earning perusahaan tersebut,
sehingga akan memperkecil kepastian pengembalian
investasi.14
Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Oktodinata meneliti Pengaruh Devidend Payout Ratio, Return
On Assets, Financial Leverage, Asset Growth dan Struktur
Modal Terhadap Beta Saham. Hasil pengujian Oktodinata
menunjukkan bahwa secara parsial variabel devidend payout
13
Naiggolan and Solikhah, “Pengaruh Asset Growth, Leverage, Dan
Earning Variability Terhadap Risiko Sistematis,” Accounting Analysis Journal 5, no.
2 (2016): 1–70.
14
Priyanto, “Pengaruh Asset Growth , Leverage Dan Earning Variability
Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek
Indonesia.”
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ratio,dan
Assets Growth tidak berpengaruh signifikan
terhadap beta saham, sedangkan Return On Assets dan
Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Beta
saham.15
Berdasarkan latar belakang
diatas, saham merupakan sesuatu yang sangat penting bagi
investor. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu
diatas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan
judul “Pengaruh Leverage, Earning Variability, Dan
Devidend Payout Ratio Terhadap Beta Saham Syariah ( Studi
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index
Periode 2016-2019)”.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap beta saham
syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?
2. Bagaimana pengaruh earning variability terhadap beta
saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?
3. Bagaimana pengaruh dividend payout ratio terhadap beta
saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?
4. Bagimana pengaruh leverage, earning variability, dan
dividend payout ratio terhadap beta saham syariah yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh leverage
terhadap beta saham syariah.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh earning
variability terhadap beta saham syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dividend payout
ratio terhadap beta saham syariah.

15

Oktodinata, “Pengaruh Devidend Payout Ratio, Return On Assets,
Financial Leverage, Asset Growth Dan Struktur Modal Terhadap Beta Saham”
(Universitas Maritim Raja, Tanjung Pinang, 2015).
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4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh leverage,
earning variability, dan dividend payout ratio terhadap
beta saham syariah.
E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Sebagai input dan bahan perbandingan mengenai konsep
dan teori ilmu pengetahuan akuntansi keuangan,
khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
risiko sistematis saham.
2. Secara Praktis
a) Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan
dibidang pasar modal khususnya mengenai
fundamental perusahaan dan beta saham.
b) Bagi Kalangan Akademisi
Dapat digunakan sebagai bahan masukan
ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan
dan menambah pengetahuan mengenai pasar modal.
c) Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat di gunakan untuk
menambah pengetahuan tentang kegiatan apa yang
dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index.
d) Bagi Investor
Dapat menambah informasi mengenai beta
saham sehingga berguna sebagai dasar pertimbangan
untuk berinvestasi di pasar modal.
e) Bagi Perusahaan
Dapat dijadikan referensi dan bahan
pertimbangan bagaimana pergerakan beta saham
perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental
perusahaan.
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F. Tinjauan Pustaka
Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara
ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa
penelitian sebelumnya yang ruang lingkupnya hampir sama.
Namun variabel, objek, periode waktu yang digunakan
berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama yang
dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut
ringkasan beberapa penelitian terdahulu :
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
No Penulis

Judul

1.

Pengaruh
Kuantitatif Hasil
Dividen
penelitian
Payout Ratio,
menunjukan
Financial
bahwa
Leverage
Dividen
Dan
payout ratio
Profitabilitas
tidak
Terhadap
berpengaruh
Beta Saham
signifikan
(Studi Kasus
terhadap beta
Pada
saham,
Perusahaan
sedangkan
Yang
Financial
Terdaftar Di
leverage dan
Jakarta
Profitabilitas
Islamic Index
berpengaruh
(JII) Tahun
signifikan
2011-2013)
positif
terhadap beta
saham

Suci
Ramadhani
&
Sri
Mulyati
(2019)

Metode

Hasil

10
syariah.16
2.

Desi Wuri Pengaruh
Handayani Financial
(2014)
Leverage,
Likuiditas,
Pertumbuhan
Asset,
dan
Ukuran
Perusahaan
terhadap Beta
Saham Pada
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia.

3.

Isna Rizki
Yuniar &
Kurniawati
Mutmainah
(2019)

Kuantitatif Dari
hasil
pengujian
yang telah
dilakukan
Financial
leverage,
likuiditas,
pertumbuhan
asset,
dan
ukuran
perusahaan
secara
bersamasama
berpengaruh
signifikan
terhadap
Beta
Saham.17

Pengaruh
Kuantitatif Berdasarkan
Asset
hasil
Growth,
pengujian
Leverage,
Asset
Earning
growth,
Variability,
Earning
Devidend
variability &
Payout Ratio
Dividend
Dan
Total
payout ratio

16
Ramadani and Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Financial
Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ).”
17
Handayani, “Pengaruh Financial Leverage , Likuiditas , Pertumbuhan
Asset , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”
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Asset
Turnover
Terhadap
Beta Saham
Syariah

4.

18

Sugeng
Priyanto
(2017)

tidak
berpengaruh
terhadap beta
saham
syariah,
Leverage
berpengaruh
positif
terhadap beta
saham
syariah,
sedangkan
Total asset
turnover
berpengaruh
negatif
terhadap
risiko
sistematis.18

Pengaruh
Kuantitatif Berdasarkan
Asset
hasil
Growth,
penelitian
Leverage dan
Asset growth
Earning
& Leverage
Variability
tidak
Terhadap
berpengaruh
Beta Saham
terhadap beta
Pada
saham,
Perusahaan
sedangkan
Jakarta
Earning
Islamic
Variability
Indeks
Di
berpengaruh

Yuniar and Mutmainah, “Pengaruh Asset Growth, Leverage, Earning
Variability, Devidend Payout Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Beta Saham
Syariah.”
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5.

Desak
Nyoman
Sri
Werastuti
& Ni Made
Estiyanti
(2015)

Bursa Efek
Indonesia

terhadap beta
saham.19

Pengaruh
Sumber
Pembiayaan
Dari Utang,
Likuiditas,
Pertumbuhan
Aset,
Profitabilitas,
Rasio
Pembayaran
Deviden
Terhadap
Beta Saham

Kuantitatif Sumber
pembiayaan
dari utang,
Pertumbuhan
aset , dan
Rasio
pembayaran
devident
tidak
berpengaruh
pada
beta
saham,
Likuiditas
berpengaruh
negatif pada
beta saham,
sedangkan
Profitabilitas
berpengaruh
positif
signifikan
pada
beta
saham.20

19
Priyanto, “Pengaruh Asset Growth , Leverage Dan Earning Variability
Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek
Indonesia.”
20
Desak Nyoman Sri Werasturi and Ni Made Estiyanti, “Pengaruh Sumber
Pembiayaan Dari Utang, Likuiditas, Pertumbuhan Aset, Profitabilitas, Rasio
Pembayaran Deviden Terhadap Beta Saham” 21, no. 1 (2015): 42–61.
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Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, adanya
pertentangan dalam
kajian-kajian sebelumnya
dan
berdasarkan fenomena yang ada, dirasakan perlu untuk
melakukan penelitian yang lain yang mengkaji mengenai
Leverage, Earning Variability dan Dividend Payout Ratio
pengaruhnya terhadap Beta Saham Syariah pada perusahaan
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah
periode sampel yang digunakan, serta studi kasus yang
dilakukan pada perusahaan yang ada di Jakarta Islamic Index.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Pendahuluan
Pada bab ini berisi Penegasan Judul berupa penjelasan
mengenai kata kunci dari judul, Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Tinjauan Pustaka, serta Sistematika Penulisan berisi
gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan
dilakukan oleh peneliti.
2. Landasan Teori dan Pengujian Hipotesis
Pada bab ini berisi Landasan Teori yaitu teori-teori
yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan
penelitian., Kerangka Penelitian berupa konsep suatu
penelitian, dan Hipotesis Penelitian.
3. Metode Penelitian
Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Sumber Data
yang digunakan, Metode Pengumpulan Data, Populasi
dan Sampel penelitian, Definisi Operasional Variabel,
Metode Analisis Data, serta Uji Hipotesis yang akan
dilakukan.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian
yang telah dilakukan dan Pembahasan dari penelitian
tersebut.
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5. Penutup
Pada bab ini berisi Kesimpulan dari pengujian yang
telah dilakukan dan Saran yang diberikan peneliti untuk
penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori
1. Teori Signal (Signaling Theory)
Teori signal adalah teori yang menjelaskan tentang
suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan
untuk memberikan informasi bagi investor atau kreditur
tentang kondisi yang sedang dialami suatu perusahaan.
Perusahaan memberikan sinyal berupa informasi kepada
para investor yang dapat dijadikan sebagai analisa untuk
pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan dalam
penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan. 21
Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang
berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal
pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat
membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.
Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap
pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru
oleh perusahaan yang berkualitas buruk.22
Teori signal juga dapat digunakan pihak perusahaan
(agen), principal (investor) maupun pihak lain untuk
mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan
laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan
merupakan proses analisis serta penilaian yang dapat
membantu dalam menjelaskan tujuan yang telah dicapai
suatu perusahaan. Laporan keuangan sangatlah penting
untuk setiap perusahaan karena dapat digunakan untuk
mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan
21

Evita Indrianti and Titik Mildawati, “Pengaruh Profitabilitas, Aktivitas,
Likuiditas, Leverage Dan Arus Kas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan
Telekomunikasi,” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 8, no. 4 (2019): 20–40.
22
Choirun Nisaa’ Rujitoningtyas, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden
Dan Struktur Modal Terhadap Beta Saham” (Universitas Diponegoro, 2013).
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sehingga dapat memprediksi adanya potensi kebangkrutan
dimasa yang akan datang. 23
Signaling theory (teori sinyaling) menekankan kepada
pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan.
Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan
pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya
menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk
keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang
akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu
sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai
alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. 24
Teori signaling berakar pada teori akuntansi
pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada
pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai
informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan
sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu
emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi
naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang
melakukan pengumuman. Perusahaan yang mempunyai
keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai
prospek yang baik ke depannya akan cenderung
mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para
investor. Pada penelitian ini perusahaan yang berkualitas
baik nantinya akan memberi sinyal dengan cara
menyampaikan laporan keuangannya secara relevan dan
mencantumkan dividend ratio yang jelas untuk dibagikan
kepada pemegang saham, hal ini tidak bisa ditiru oleh
perusahaan yang berkualitas buruk karena perusahaan
berkualitas buruk akan cenderung tidak relevan dalam
23

Reqzi Syahrial, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial
Distress” (Ump, Purwokerto, 2016).
24
Werasturi and Estiyanti, “Pengaruh Sumber Pembiayaan Dari Utang,
Likuiditas, Pertumbuhan Aset, Profitabilitas, Rasio Pembayaran Deviden Terhadap
Beta Saham.”
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menyampaikan laporan keuangannya dan sering terjadi
pemotongan deviden yang mempertandakan perusahaan
tersebut sangat membutuhkan dana. Pada penelitian ini
sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang berkualitas
baik dianggap sebagai berita baik (good news) sedangkan
sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang berkualitas
buruk dianggap sebagai berita buruk (bad news).25
2. Pasar Modal
Secara teoritis pasar modal (capital market)
didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan
(sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal
sendiri (stock) maupun hutang (bonds) baik yang
diberikan oleh pemerintah (public authorities) maupun
oleh perusahaan swasta (private sectors). Pasar modal
(capital market) adalah mempertemukan pemilik dana
(supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund)
untuk tujuan investasi jangka menengah (middle term
investment) dan panjang (long term investment), kedua
pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek.
Surat berharga (efek) berupa saham, obligasi atau
sertifikat atas saham atau dalam surat berharga lainnya. 26
Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk
memperjual-belikan sekuritas yang umumnya memiliki
umur lebih satu tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar
modal dapat didefinisikan secara umum sebagai sistem
keuangan yang terorganisasi dari semua lembaga
perantara bidang keuangan. Sedangkan definisi secara
sempit pasar modal ialah suatu pasar yang dijadikan
tempat jual beli saham, obligasi dan jenis surat berharga
lainnya dengan menggunakan jasa perantara perdagangan
efek.27
25

Rujitoningtyas, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Dan Struktur
Modal Terhadap Beta Saham.”
26
Ibid.
27
Dewi Susansti, “Pengaruh Profitabilitas (Roa) Dan Leverage (Der)
Terhadap Return Saham Dengan Beta Saham Sebagai Variabel Intervening (Studi
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Dengan demikian pasar modal merupakan pertemuan
antara penawaran dengan permintaan surat berharga.
Ditempat inilah para pelaku pasar yang mempunyai
kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga
yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya di tempat itu itu
pula perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan
surat berharga dengan cara listing (pencantuman suatu
efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat
diperdagangkan di Bursa) terlebih dahulu pada dana
otoritas di pasar modal sebagai emiten.28
Indeks syari’ah merupakan indeks berdasarkan
syari’ah Islam. Jenis kegiatan utama suatu badan usaha
yang tidak memenuhi syari’ah adalah:
a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi
atau perdagangan yang dilarang
b. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan
konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung
gharar dan maysir.
c. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan
dan atau menyediakan :
1) Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya
(haram li-dzatihi)
2) Barang dan atau jasa yang haram bukan karena
zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh
DSNMUI, dan atau
3) Batang dan atau jasa yang merusak moral dan
bersifat mudharat.

Empiris Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).
28
Sunaryo, Elfiswandi, and Muhammad Fikri Ramadhan, “Faktor-Faktor
Yang Memengaruhi Beta Saham Berbasis Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dengan
Penerapan Data Panel Common Effect (Periode Tahun 2013-2018),” Jurnal Ekobistek
9, no. 1 (2020): 41–48.
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Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam
kategori syari’ah adalah sebagai berikut :
a. Tidak melakukan kegiatan usahan sebagaimana
yang diuraikan di atas.
b. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai
dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan
dengan penawaran dan permintaan palsu.
c. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut :
1) Total
hutang yang berbasis
bunga
dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih
dari 82% (hutang yang berbasis bunga
dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih
dari 45% : 55%)
2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak
halal lainnya dibandingkan dengan total
pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.29
Jakarta islamic index terdiri dari 30 perusahaan yang
dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syari’ah
Islam. Secara teoritis pasar modal (capital market)
didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan
(sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal
sendiri (stock) maupun hutang (bonds) baik yang
diberikan oleh pemerintah (public authorities) maupun
oleh perusahaan swasta (private sectors). Pasar modal
(capital market) adalah mempertemukan pemilik dana
(supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund)
untuk tujuan investasi jangka menengah (middle term
investment) dan panjang (long term investment), kedua
pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek.
Surat berharga (efek) berupa saham, obligasi atau

29

Ramadani and Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Financial
Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ).”
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sertifikat atas saham atau dalam surat berharga lainnya.30
Pasar Modal Syariah (Islamic Stock Exchange) Adalah
kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek
syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek
yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan
dengannya, dimana semua produk dan mekanisme
operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum
muamalat Islamiyah. Pasar modal syariah dapat juga
diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsipprinsip syariah. 31 Konsep bursa saham yang sesuai
dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan
dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar
dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini
merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal
syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa pasar modal
syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan
konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat
berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis
syariah.32
Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah:
a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam
kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari
keuntungan dan risikonya.
b. Memungkinkan para pemegang saham menjual
sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari
luar untuk membangun dan mengembangkan lini
produksinya.
d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi
jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri
umum pada pasar modal konvensional.
30

Rujitoningtyas, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Dan Struktur
Modal Terhadap Beta Saham.”
31
Akfalia, “Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan Terhadap Beta
Saham Syariah.”
32
Ibid.
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e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan
oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin
pada harga saham. 33
Adapun perbedaan Pasar Modal Konvensional
dan Pasar Modal Syariah sebagai berikut:
a. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan
haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan
kegiatan
operasional
perusahaannya
tidak
bertentangan
dengan
prinsip-prinsip
syariah.
Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan
yang mengatur tentang kegiatan operasional
perusahaan.
b. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya
adalah Al-Qur’an dan Hadis di pertegas dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasinonal (DSN) sedangkan pasar
modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar
Modal yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995.
c. Dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah
diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional),
sedangkan pasar modal konvensional tidak.
d. Indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG,
LQ45, Kompas 100 dll, dan Indeks harga saham
syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (
Daftar Efek Syariah ). 34
3. Saham syariah
Secara umum saham (stock) didefinisikan sebagai
surat berharga keuangan (Financial Securities) yang
diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan (Joint
Stock Company) sebagai suatu alat untuk meningkatkan
modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan
uang pada perusahaan sebagai bentuk penyertaan modal
dan mereka menerima sebuah sertifikat saham (Stock
33
Rujitoningtyas, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Dan Struktur
Modal Terhadap Beta Saham.”
34
Fadilla, “Pasar Modal Syariah Dan Konvensional,” Islamic Banking 3
(2018): 45–56.
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Certificate) sebagai tanda bukti kepemilikan atas sahamsaham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar
saham (Stock Register). Para pemegang saham (Stock
Holder) dari sebuah perusahaan merupakan pemilikpemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk
memperoleh bagian laba dari perusahaan dalam bentuk
deviden. Saham-saham diperdagangkan dalam bursa
saham (Stock Exchange).35
Saham syariah dalah saham-saham yang memiliki
karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih
dikenal dengan syariah compliant. Dalam melakukan
transaksi di pasar modal yang harus diperhatikan adalah
niat bertransaksi untuk investasi bukan untuk judi atau
spekulasi. Sesuai fatwa DSN-MUI, saham syariah adalah
bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak
termasuk hak-hak istimewa atau instrument pasar modal
istimewa (preffered stock, forward contract, dan option),
bukan merupakan saham perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah. 36
Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari
saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa
kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup
kegiatan usaha. Indeks Islam yang objektif adalah
menjajaki saham dapat dipertukarkan sesuai dengan
petunjuk investasi islam yang sesuai dengan syariah.
Penyertaan saham di sebuah perusahaan untuk
mendapatkan keuntungan jika perusahaan itu meraup
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keuntungan, di dalam fikih muamalah (ekonomi) Islam
disebut dengan al-syirkah.37

َ َ ُّ
َ ََ َ
ْ َ ُ َ َ َ
ني دأبًا ف َما َح َصدت ْم فذ ُروهُ ِِف
ِ قال ت ْز َرعون َسب َع ِسن
َ ُ ُ َْ ُ ُ ا َ ً ّ ا
سنبلِهِ إَِّل قلِيًل مِما تأكلون

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh
tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang
kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali
sedikit untuk kamu makan” (Q.S Yusuf:47)

4. Return dan Risiko
Di dunia pasar modal, salah satu hal yang akan
dihadapi oleh pemodal adalah tingkat keuntungan yang
diharapkan (expected rate of return). Dimana return
adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat
berupa realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi
yang belum terjadi tetapi yang belum diharapkan akan
terjadi di masa mendatang. Return realisasi merupakan
return yang telah terjadi. Return ini dihitung berdasarkan
data historis. Return ini biasanya digunakan sebagai salah
satu pengukur kinerja perusahaan. Sumber-sumber return
yaitu yield dan capital gain (loss). Sedangkan return
ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh
oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return
realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi
sifatnya belum terjadi.38
Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak
terpisah. Tujuan investor berinvestasi yaitu mendapatkan
return dan sebagai konsekuensinya harus berani
37
Gagah Satria Utama and A Andry Palingjais Lantara Y, “Studi
Perbandingan Pasar Modal Konvensional Dengan Pasar Modal Syariah,” Busines Law
Riview 1, no. 2 (2019): 26–31.
38
Handayani, “Pengaruh Financial Leverage , Likuiditas , Pertumbuhan
Asset , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”
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menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.
Investor harus mempertimbangkan tingkat risiko suatu
investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi.
Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Risiko
merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual
yang diterima dengan return yang diharapkan. Return dan
risiko memiliki hubungan positif, dimana semakin besar
risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula return
yang harus dikompensasikan. Dengan kata lain, apabila
dari suatu kesempatan investasi diperoleh tingkat
keuntungan yang tinggi, maka risiko yang ditanggungnya
akan tinggi pula.39
Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang
terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko
semakin besar kemungkinan terjadinya hasil yang tidak
diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko
dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola
dengan baik. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik
akan memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan
yang lebih besar. 40
Semua jenis investasi selalu mempunyai risiko, tidak
ada investasi yang bebas risiko. Risiko selalu melekat
pada tiap investasi besar atau kecil. Risiko memberikan
pengaruh yang berbeda untuk setiap orang, tergantung
pada konteks investasi dan bagaimana sikap mereka
dalam menghadapi dan memanfaatkan kesempatan.
Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan
besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian
yang diharapkan (expected return) dengan tingkat
pengembalian aktual (actual return). Semakin besar
penyimpangannya berarti semakin besar tingkat
risikonya.41
39
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Dalam investasi dikenal dua macam risiko :
a. Risiko sistematik (risiko umum – risiko pasar – risiko
yang tidak terdiversifikasi)
Yaitu risiko yang tidak dapat dikurangi dengan
cara diversifikasi (nondiversifiable risk). Risiko ini
adalah risiko paling minimum yang harus diambil
investor dari investasi/portofolio yang dilakukannya,
seperti pasar lesu (bearish). Risiko ini dapat diukur
dengan Beta (β).
b. Risiko tidak sistematis (risiko unik/spesifik – risiko
perusahaan – risiko yang terdiversifikasi)
Yaitu risiko yang melekat pada perusahaan
seperti kelalaian manajer, kerugian usaha, pemogokan
karyawan, dan lain-lain. Risiko ini dapat
diminimalkan melalui diversifikasi dalam investasi. 42
Preferensi investor terhadap risiko, risiko dibedakan
menjadi tiga yaitu :
a. Risk Sekeer (investor yang suka terhadap risiko)
Risk Sekeer merupakan investor yang apabila
dihadapan pada dua pilihan investasi yang
memberikan tingkat imbal hasil yang sama dengan
risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka
mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.
Biasanya investor yang suka terhadap risiko bersikap
agrefsif dan spekulatif dalam mengambil keputusan
investasi.
b. Risk Neutrality (investor yang netral terhadap risiko)
Risk Neutrality merupakan investor yang akan
meminta kenaikan tingkat imbal hasil yang sama
untuk setiap kenaikan risiko. Investor yang netral
umumnya fleksibel dan bersikap hati-hati dalam
mengambil keputusan investasi.

42
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c. Risk Averter (investor yang tidak suka terhadap risiko)
Risk Averter merupakan investor yang apabila
dihadapan pada dua pilihan investasi yang
memberikan tingkat imbal hasil yang sama dengan
risiko yang berbeda, maka ia lebih suka mengambil
investasi dengan risiko yang lebih kecil. Investor yang
tidak suka terhadap risiko cenderung selalu
mempertimbangkan secara matang dan terencana atas
keputusan investasi. 43
5. Beta Saham
Beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu
sekuritas atau portofolio relatif tehadap risiko pasar. 44
Beta saham atau risiko sistematis merupakan perubahan
pengembangan dalam pasar secara keseluruhan atau
berhubungan dengan variasi pengembangan saham atau
portofolio. Risiko pasar atau risiko umum atau risiko
sistematik disebut sebagai risiko yang tidak dapat
didiversifikasikan. Risiko ini terjadi karena akibat dari
kejadian diluar kegiatan perusahaan seperti pertumbuhan
ekonomi, politik dan sebagainya. Beta saham ialah untuk
mengukur risiko pasar dan untuk mengukur kepekaan
saham pada tingkat keuntungan terhadap perubahan
perubahan pasar. 45
Beta dapat dihitung dengan menggunakan teknik
regresi. Teknik regresi untuk mengestimasikan beta suatu
sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan returnreturn pasar sebagai variabel independen.
43
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Jenis-jenis beta antara lain:
a. Beta Pasar
Diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai
historis return dari sekuritas dan return dari pasar
selama periode tertentu, misalnya selama 60 bulan
untuk return bulanan atau 200 hari untuk return
harian.
b. Beta Akuntansi
Diperoleh dari laba akuntansi. Beta ini dapat
dihitung secara sama dengan beta pasar yang
memakai data return, yaitu mengganti data return
dengan data laba akuntansi.
c. Beta Fundamental
Adalah beta yang dipengaruhi oleh variabelvariabel fundamental. Seperti Dividend Payout Ratio,
Pertumbuhan asset, Leverage, Liquidity, Asset Size,
Earnings variability.46
Penilaian terhadap beta ada tiga kondisi yaitu :
a. Apabila β = 1
Berarti tingkat keuntungan saham i berubah
secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar.
Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham i sama
dengan risiko sistematis pasar.
b. Apabila β > 1
Berarti tingkat keuntungan saham i lebih besar
dibanding dengan tingkat keuntungan keseluruhan
saham i di pasar. Ini menandakan bahwa risiko
sistematis saham i lebih besar dibandingkan dengan
risiko sistematis pasar, atau sering disebut saham
agresif.
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c. Apabila β < 1
Berarti tingkat keuntungan saham i meningkat
lebih kecil dibanding dengan tingkat keuntungan
keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa
risiko sistematis saham i lebih kecil dibandingkan
dengan risiko sistematis pasar, sering disebut saham
defensive.47
Beta dapat dihitung dengan berdasarkan
persamaan regresi sebagai berikut:48

Ri = Rbr + βi (Rm – Rbr)

6. Leverage
Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana
atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan
adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung
perusahaan.49 Leverage menggambarkan seluruh aset
perusahaan dan risiko finansial yang akan menjadi beban
perusahaan di masa mendatang. Penggunaan leverage
akan mempengaruhi laba bersih yang akhirnya akan
mempengaruhi return saham. 50
Ada dua tipe leverage, yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage terjadi pada saat
47
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perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan
beban tetap yang harus ditutup dari hasil operasinya.
Financial leverage terjadi pada saat perusahaan
menggunakan hutang dan menimbulkan beban tetap
(bunga) yang harus dibayar dari hasil operasi. Apabila
perusahaan menggunakan hutang, maka perusahaan harus
membayar bunga. Bunga ini harus dibayar, berapapun
keuntungan operasi perusahaan.
Ada dua jenis rasio leverage, yaitu:
a. Rasio Utang terhadap Aktiva (Debt to Total Asset
Ratio)
Rasio ini memperlihatkan proporsi antara
kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang
dimiliki. Semakin tinggi hasil presentasenya
cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi
kreditor maupun pemegang saham.

DAR = Total Hutang x 100%
Total Aktiva
b.

Rasio Utang terhadap Modal atau Debt to Equity
Ratio
Rasio
ini
menggambarkan
perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan
perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal
sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh
kewajibannya.51

DER = Total Hutang x 100%
Ekuitas
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7. Earning Variability
Earning yaitu semua pendapatan yang merupakan
hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Variability dapat
diartikan fakta atau kebenaran dari suatu kejadian seperti
adanya perubahan (baik ukuran mapun bentuknya).
Earning variability adalah penerimaan pendapatan dalam
jangka waktu tertentu yang sifatnya dapat berubah-ubah
bergantung pada situasi dan kondisinya.52
Earning Variability atau Variabilitas laba diukur
dengan nilai deviasi standar dari price earnings ratio
(PER). Variabilitas laba dianggap sebagai cerminan risiko
perusahaan. Semakin besar Earning Variability maka
semakin besar risiko beta, atau dengan kata lain
mempunyai hubungan yang positif.53

Earning variability = standar
devisiasi dari PER
8. Dividend Payout Ratio
Dividend payout ratio adalah rasio yang melihat
bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai deviden
kepada investor. Perusahaan yang mempunyai risiko
tinggi cenderung untuk membayar dividend payout lebih
kecil.54 Dividen payout ratio adalah perbandingan antara
dividen yang dibagikan dengan laba bersih yang
diperoleh, biasanya dalam bentuk presentase. Semakin
tinggi dividen payout ratio akan menguntungkan para
investor tapi dari pihak perusahaan akan memperlemah
internal finansial karena memperkecil laba ditahan.
52
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Sebaliknya dividen payout ratio semakin kecil akan
merugikan investor tetapi internal finansial perusahaan
semakin kuat.55
Deviden Payout Ratio yang ditentukan perusahaan
untuk membayar dividen kepada para pemegang saham
setiap tahun yang dilakukan berdasarkan besar kecilnya
laba bersih setelah pajak. Jumlah dividen yang dibayarkan
akan mempengaruhi harga saham atau kesejahteraan para
pemegang saham. 56

DPR = Dividend per share
Earning per share
B. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi
dari penelitian sebelumnya yang sudah di uraikan diatas,
maka penulis mendapatkan sebuah kerangka pemikiran
sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini. Kerangka
pemikiran atau kerangka penelitian pada umumnya
menguraikan landasan teori yang menjadi kajian
penelitiannya, sesuai variabel yang diteliti dilengkapi skema
kerangka pemikiran yang menggambarkan keseluruhan
variabel penelitian.57

55

Ramadani and Mulyati, “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Financial
Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index ( JII ) Tahun 2011-2013 ).”
56
Ibid.
57
Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: Rajagrafindo, 2018).

32

Berikut ini adalah kerangka pemikiran
penelitian ini:

dalam

Leverage

Earning Variability

Beta saham syariah

Dividend Payout Ratio

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:
: Uji Parsial
: Uji Simultan

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga
faktor yang mempengaruhi Beta Saham (Y) yaitu Leverage
(X1), Earning Variability (X2), Dividend Payout Ratio (X3).
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C. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap
permasalahan yang sedang diteliti. Hipotesis merupakan saran
penelitian ilmiah karena hipotesis adalah instrumen kerja dari
suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara
empiris.58 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
1. Pengaruh Leverage terhadap Beta Saham Syariah
Leverage menggambarkan seluruh aset perusahaan
dan risiko finansial yang akan menjadi beban perusahaan
di masa mendatang. Penggunaan leverage akan
mempengaruhi laba bersih yang akhirnya akan
mempengaruhi return saham.59 Rasio leverage yang besar
menunjukkan besarnya pula total hutang perusahaan
untuk membiayai aktiva. Semakin banyak hutang
perusahaan maka semakin besar beban tetap yang berupa
bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar
sehingga perusahaan akan memiliki risiko yang besar
karena sebagian besar laba operasi perusahaan akan
digunakan untuk membayar biaya bunga pinjaman
tersebut. Akibatnya, sebagian laba atau deviden yang
diterima oleh pemegang saham menjadi kecil dan
menimbulkan risiko perusahaan yang meningkat. Risiko
perusahaan yang besar akan menyebabkan saham
perusahaan lebih sensitif terhadap fluktuasi pasar
sehingga nilai beta saham menjadi tinggi. 60 Teori
signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas
baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar,
dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan
perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. 61 Hasil
58
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penelitian Nuryana Nainggolan dan Badingatus Solikhah
membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif
terhadap beta saham. Sehingga dapat di susun hipotesis
sebagai berikut :
H1 : Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap
beta saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
2. Pengaruh Earning Variability terhadap Beta Saham
Syariah
Earning Variability menggambarkan variabilitas
return suatu perusahaan. Besarnya Earning Variability
suatu perusahaan diukur dengan besarnya penyimpangan
earning rasio.62 Berdasarkan uraian tersebut besarnya
earning variability menunjukkan semakin fluktuatif laba
suatu perusahaan. Laba yang fluktuatif membuat para
investor sulit memprediksi laba perusahaan dimasa depan
sehingga meningkatkan risiko perusahaan. Hal ini akan
menyebabkan perusahaan menjadi lebih sensitif terhadap
fluktuasi pasar dan menyebabkan nilai beta saham
meningkat.63 Teori signaling menyatakan perusahaan
memberikan sinyal berupa informasi kepada para investor
yang dapat dijadikan sebagai analisa untuk pengambilan
keputusan. Informasi yang diberikan dalam penelitian ini
berupa laporan keuangan perusahaan. 64 Hasil penelitian
Sugeng Priyanto menunjukkan bahwa earning variability
berpengaruh positif terhadap beta saham. Sehingga dapat
di susun hipotesis sebagai berikut:
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H2: Earning variability berpengaruh positif dan
signifikan terhadap beta saham syariah yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index
3. Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Beta Saham
Syariah
Semakin tinggi rasio pembayaran dividen suatu
perusahaan akan memberikan kepastian pengembalian
investasi yang tinggi, dengan demikian maka risiko saham
(beta saham) yang akan ditanggung investor akan
menurun.65 Perusahaan enggan untuk menurunkan dividen
karna jika perusahaan memotong deviden, maka akan
dianggap sebagai sinyal yang buruk karena dianggap
perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu
perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cenderung
dividend payout lebih kecil, dengan maksud bahwa tidak
perlu mengurangi deviden jika laba yang diperoleh
turun.66 Teori signal juga dapat digunakan pihak
perusahaan (agen), principal (investor) maupun pihak lain
untuk
mengurangi
asimetri
informasi
dengan
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Laporan keuangan merupakan proses analisis serta
penilaian yang dapat membantu dalam menjelaskan
tujuan yang telah dicapai suatu perusahaan. Laporan
keuangan sangatlah penting untuk setiap perusahaan
karena dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan
kondisi
keuangan
perusahaan
sehingga
dapat
memprediksi adanya potensi kebangkrutan dimasa yang
akan datang.67 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kustini
dan Selvi Pratiwi membuktikan bahwa dividend payout
65
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ratio berpengaruh negatif terhadap beta saham syariah.
Sehingga dapat di susun hipotesis sebagai berikut:
H3 : Dividend payout ratio
berpengaruh negatif
signifikan terhadap beta saham syariah yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index
4. Pengaruh Leverage, Earning Variability dan Dividend
payout ratio terhadap beta saham syariah
Dari penjelasan diatas, maka Leverage, Earning
Variability dan Dividend payout ratio bersama-sama
berpengaruh terhadap beta saham syariah. Penelitian yang
dilakukan oleh Kustini dan Pratiwi pengaruh Dividend
Payout Ratio, Return On Asset dan Earning Variability
terhadap beta saham syariah menunjukan hasil penelitian
Dividend Payout Ratio mempunyai pengaruh negatif dan
signifikan terhadap beta saham syariah, Return On Asset
dan Earning Variability mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap beta saham. 68 Dari uraian diatas dapat
di rumusan hipotesis untuk Leverage, Earning Variability
dan Dividend payout ratio.
H4: Leverage, Earning Variability dan Dividend payout
ratio berpengaruh secara simultan terhadap beta saham
syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.

68
Kustini and Pratiwi, “Pengaruh Dividend Payout Ratio, Return On Asset
Dan Earning Variabilitiy Terhadap Beta Saham Syariah.”
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