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ABSTRAK
Informasi sangat mempengaruhi kondisi pasar modal baik yang bersumber
dari pihak internal maupun pihak eksternal. Peristiwa perang dagang Amerika
Serikat dengan China tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa tersebut juga dapat
menimbulkan reaksi saham. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kinerja
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat- China terhadap reaksi saham. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah apakah Return On Assets (ROA), Return On
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value (PBV) secara
simultan dan parsial berpengaruh terhadap Abnormal Return dan Trading Volume
Activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat- China. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE),
Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value (PBV) secara simultan dan
parsial terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity saham yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar peristiwa perang
dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa statistik
laporan keuangan serta data saham periode penelitian. Penentuan sampel
menggunakan teknik purposive sampling dan ditemukan 15 sampel. Hasil
penelitian ini diperoleh secara simultan ROA, ROE, EPS, dan PBV berpengaruh
signifikan terhadap Abnormal Return, namun tidak berpengaruh signifikan
terhadap Trading Volume Activity. Secara parsial ROA tidak berpengaruh
signifikan terhadap Abnormal Return sedangkan ROE, EPS dan PBV berpengaruh
signifikan terhadap Abnormal Return. Namun secara parsial ROA, ROE, EPS,
maupun PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap Trading Volume Activity.
Kata kunci: ROA, ROE, EPS, PBV, Abnormal Return dan Trading Volume
Avtivity
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MOTTO

          
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
(QS. Ar-Ra’d (13) : 11)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan dan memaknai
judul skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan
maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Adapun
judul proposal ini adalah “ANALISIS PENGARUH ROA, ROE, EPS,
DAN PBV TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING
VOLUME ACTIVITY SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA
ISLAMIC INDEX (JII) PADA PERIODE SEKITAR PERISTIWA
PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA”.

Dari judul

proposal tersebut maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul
tersebut sebagai berikut:
1. Analisis yang dimaksud disini yaitu analisis data yang memiliki pengertian
sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

1

2

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.1
2. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda
dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan
sebagainya.2
3. ROA atau Return On Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan
return dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 3
4. ROE atau Return On Equity merupakan salah satu cara untuk menghitung
efisiensi perusahaan dengan cara membandingkan antara laba yang
tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang
menghasilkan laba tersebut.4
5. EPS atau Earning Per Share merupakan rasio pasar yang dihitung dengan
cara membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. 5
6. PBV atau Price to Book Value Ratio merupakan rasio pasar yang dihitung
dengan cara membandingkan harga saham dengan nilai buku per lembar.6
7. Abnormal return atau excess return adalah selisih antara return
sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian.7

1

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: CV ALFABETA, 2016), Hlm.

402.
2

Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi lux, (Semarang:
Widya Karya, 2017), Hlm. 369.
3
Musdalifah Azis, dkk. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham, (Yogyakarta: Deepublish,2015), Hlm. 256
4
Musdalifah Azis, dkk. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham,...., Hlm. 255
5
Raymond Budiman, Rahasia Analisis Fundamental Saham, (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2018), Hlm. 47
6
Raymond Budiman, Rahasia Analisis Fundamental Saham,...., Hlm. 49
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8. Trading Volume Activity atau volume perdagangan saham adalah
banyaknya jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal
dalam waktu atau periode tertentu.8
9. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam
suatu perusahaan atau perseroaan terbatas. Dengan peryertaan modal
tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan.
Dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 9
10. Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali
diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen
JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. 10
11. Peristiwa perang dagang (trade war) merupakan suatu konfilk ekonomi
dimana sebuah negara memberlakukan pembatasan impor satu sama lain ,
untuk merugikan perdagangan satu sama lain.11
12. Amerika Serikat adalah negara yang berada di kawasan Amerika Utara
yang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya.
Amerika serikat merupakan negara federal yang terdiri atas 50 negara
bagian. Amerika Serikat menghasilkan berbagai jenis industri, seperti
mobil, pesawat terbang, baja, mesin-mesin, benda elektronik, bahan

7

Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ke 11 (Yogyakarta:
BPFE, 2017), Hlm.667
8
Farida Rengifuryaan, dkk, “Pengaruh Harga Saham, Varian Return, Volume
Perdagangan dan Abnormal Return terhadap Bid Ask Spread Pada Masa Sebelum dan Sesudah
Right Issue (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 20152018), Jurnal Akuntansi, (E-JRA) Vol. 08 No. 04 (Februari 2019), Hlm. 69
9
Bustari Muchtar, dkk, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Edisi Ke 1 (Jakarta:
Kencana, 2016), Hlm. 141-142
10
“Indeks Saham Syariah”, (Online), tersedia di: www.idx.co.id
11
T. Renald suganda, Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia,
(Malang: CV. Seribu Bintang, 2018), Hlm. 36
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makanan, produk kimia, pesawat telekomunikasi, dan industri teknologi
tingga (rokret, satelit, dan pesawat ruang angkasa). 12
13. China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Negara China
sebagai ekonomi terbuka memegang peran yang semakin penting dalam
arena politik dan ekonomi internasional. Pada tahun 2009 tingkat
pertumbuhan PDB China mencapai 9,1% dan kontribusinya terhadap
ekonomi global lebih dari 50%. Saat negara timur yang besar ini, dengan
sejarahnya yang panjang, berangsur-angsur menjadi mesin pertumbuhan
ekonomi global, tanda Made in China di seluruh dunia adalah sinyal
penting yang menyatakan negara T China telah menjadi bagian integral
dari ekonomi global.13
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan judul skripsi ini adalah menilai kinerja suatu perusahaan dengan
menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menimbulkan reaksi saham
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada saat terjadinya
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-T China.

B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan objektif
Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti terkait
dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan pasar modal memainkan peran
12

Mila Saraswati dan ida Widianingsih, Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial, (Jakarta:
Grafindo, 2008), Hlm.3
13
Chen Yulu, ekonomi Tiongkok dan Kebangkitan Renminbi, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2019), Hlm. 51
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yang penting dalam dunia perekonomian dan analisis fundamental
perusahaan terkait dengan rasio-rasio investasi berupa ROA, ROE, EPS
dan PBV pengaruhnya terhadap abnormal return dan trading volume
activity, perlu diteliti dikarenakan aspek tersebut dapat menjadi faktor
dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.
Sementara itu, perang dagang antara Amerika serikat dan China
dijadikan topik pembahasan karena kedua negara ini merupakan negara
dengan ekonomi dan pasar terkuat di dunia, dan saham sangat sensitif
terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor
ekonomi maupun non ekonomi.
2. Alasan subjektif
Pokok pembahasan dan judul skripsi ini sangat relevan dengan
bidang dalam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya di jurusan
Perbankan Syariah. Bahasan tersebut juga terdapat di mata kuliah Pasar
Modal Syariah.

C. Latar Belakang Masalah
Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan
menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan hasil penjualan
tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk
memperkuat modal perusahaan.14 Pasar modal memiliki peran penting dalam
meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga
14

Fahmi dan Irham, Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab, (Bandung;
Alfabeta, 2015), Hlm. 55.
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intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern suatu negara.
Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar
modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan.15
Indonesia memiliki dua layanan pasar modal, yaitu pasar modal syari‟ah
dan pasar modal konvensional. Keduanya tidak berbeda jauh dalam
praktiknya namun, apabila pada pasar modal syari‟ah dalam bertransaksi jual
beli instrumennya harus sesuai dengan dasar hukum yang mendasarinya.
Dasar hukum dari pasar modal syari‟ah khususnya transaksi efek syariah
sudah diatur dalam Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011, yang berisi tentang
“Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat
Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”.16 Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia
terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup keseluruhan
saham yang memenuhi kualifikasi sebagai saham syariah, dan Jakarta
Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah
yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Memasuki pasar modal merupakan harapan berbagai perusahaan. Karena
dengan masuknya mereka ke pasar modal dapat memberikan dana tambahan
untuk modal jangka panjang yang tidak hanya tergantung pada bank atau
pinjaman luar negeri. Kelebihan lain yang didapatkan oleh perusahaan adalah
dengan akses yang semakin mudah ke berbagai instansi, ekspansi kerjasama

15

Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: Penerbit

Kencana, 2014) hlm 87
16

M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah
NasionalMUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hlm.70
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yang lebih luas dengan perusahaan lain dan tidak menutup kemungkinan
dapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri.
Rousana pada tahun 1997, mengatakan bahwa perusahaan didirikan
dengan tujuan mempertahankan eksistensinya dengan upaya menciptakan
laba, menciptakan pelanggan, dan menjalankan upaya pengembangan dengan
memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam hal produk yang
diinginkan, kuantitas, harga, waktu pelayanan, kegunaan produk, dan
sebagainya. Tujuan lainnya, perusahaan diharapkan untuk memperhatikan
keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun
masyarakat luas. Investor memerlukan informasi keuangan untuk melakukan
penilaian perusahaan. Kriteria yang pada umumnya digunakan dalam
penilaian tersebut adalah pendekatan analisis fundamental. Pendekatan ini
berlandaskan prinsip bahwa sebab mendasar yang menimbulkan gerak harga
saham adalah antisipasi perubahan dalam penjualan atau laba.17 Pengukuran
kinerja keuangan merupakan salah satu upaya untuk dapat menghubungkan
antara kepentingan manajemen perusahaan dengan investor (dalam hal ini
para pemegang saham perusahaan). Di satu sisi, pihak manajemen perusahaan
menginginkan penghargaan (reward) yang tinggi dalam menjalankan
perusahaan, tetapi di sisi lain pihak penyandang dana yaitu pemegang saham
dan para kreditur menginginkan peningkatan kesejahteraan dan pengembalian
yang tinggi (return) atas investasi yang dilakukannya. 18

17

Iwin Arnova,”Pengaruh Ukuran Kinerja ROA, ROE, EPS, dan EVA Terhadap Return
Saham”, (Jurnal Akuntansi-Universitas Prof. DR Hazairin SH Bengkulu, 2013), Hlm. 37
18
Ashi Aretha Winari dan Sugeng Wahyudi, “Pengaruh Trading Volume Activity, Cash
Flow Operation, Return On Assets, Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return
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Sedangkan analisa teknikal adalah sebuah perkiraan yang dibuat dalam
trading online berdasarkan pergerakan harga dan kondisi pasar, dengan
menggunakan chart grafik dan pola harga di Meta trader. Dengan tujuan
untuk mengenali trend dan menganalisa peluang open trade Entry and Exit
agar keuntungan bisa lebih maksimal. Analisis teknikal juga sering disebut
sebagai analisis grafik harga saham, dengan cara melihat pergerakan harga
saham yang sudah terjadi atau historis untuk meramal pergerakan harga di
waktu yang akan datang.19
Informasi akuntansi perlu diketahui oleh seorang investor dalam pemilihan
saham yang tepat untuk berinvestasi. Informasi akuntansi yang dibutuhkan
dalam konteks ini yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE),
Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio (PBV).
Return On Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan
untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan return dengan
memanfaatkaan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio
terpenting diantara rasio rentabilitas yang ada. Semakin besar ROA
menunjukan kinerja perusahaan semakin baik, karena return saham semakin
besar.20 Return On Equity menunjukkan efisiensi perusahaan. Semakin tinggi
nilai Return On Equity suatu perusahaan maka semakin bagus prospek
perusahaan ini sehingga dapat meningkatkan harga saham. Apabila harga
saham perusahaan ini baik, investor akan tertarik untuk membelinya dan
Saham Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Di Bei Periode 2010–2014”,Vol. 5
No.4 (Jurnal Manajemen- Universitas Diponogoro, 2016), Hlm. 1-2
19
Raymond Budiman, Rahasia Analisis Fundamental Saham,...., Hlm. vi
20
Musdalifah Azis, dkk. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham,...., Hlm. 256
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kemungkinan akan meningkatkan return dan volume perdagangan saham
perusahaan.21 Earning Per Share menunjukkan return yang akan diperoleh
investor. Return yang tinggi akan menarik perhatian investor untuk segera
memiliki saham tersebut sehingga harga saham menjadi meningkat. Ketika
harga saham tersebut meningkat, maka return dan volume perdagangan
saham tersebut juga ikut meningkat.22 Price to Book Value Ratio merupakan
rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham
terhadap nilai bukunya yang didukung oleh pendapat Jones, bahwa PBV atau
rasio harga per nilai buku merupakan hubungan antara harga pasar saham
dengan nilai buku per lembar saham. Menurut Rosenberg dkk, bahwa nilai
PBV yang semakin besar menunjukan harga pasar dari saham tersebut
semakin tinggi pula. Jika harga pasar dari suatu saham semakin tinggi, maka
return saham yang disyaratkan juga semakin tinggi. 23
China merupakan negara maju dengan pertumbuhan ekonomi terbesar
setelah Amerika Serikat. Bahkan para media barat menyebutkan abad 21
adalah periode kebangkitan China dan disebut sebagai kebangkitan
merah. Grafik pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tersaji dalam gambar
berikut:

21

Tita Deitiana, “Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen
Terhadap Harga Saham”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.13 ,No.1Tahun 2011 , Hlm 57- 66
22
Rizky Andawasatya Rachman, “Pengaruh Variabel Price Earning Ratio (PER),
Dividend per Share (DPS), Earning per Share (EPS), dan Return on Equity (ROE) terhadap
Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Otomotif dan Otopart)”, (Jurnal- Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), Hlm. 13
23
Musdalifah Azis, dkk. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham,...., Hlm. 256
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Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok
6.90%

6.70%

2016

2017

Gambar 1. 1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi China
Sumber: Kompas.com, 2018, diolah kembali tahun2020

Dilihat dari grafik di atas, pertumbuhan ekonomi negara China pada tahun
2016 berhasil mencapai 6,7 persen, dan ini merupakan pertumbuhan terendah
yang diperoleh negara China dalam 26 tahun. Meskipun begitu, pada tahun
2017 China mampu melampaui angka proyeksi analis petumbuhan ekonomi
negara yakni sebesar 6,9 persen. Sedangkan

pertumbuhan

ekonomi

Amerika Serikat sendiri juga mengalami perubahan, di tahun 2017 saat
pemerintahan Presiden Donald Trump, grafik pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat tersaji dalam gambar berikut:
Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2017

2.60%

3%
2.50%

1.20%

Q1

Q2

Q3

Q4

Gambar 1. 2
Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat
Sumber: Kompas.com, Sindonews, Detik.com, 2018,
diolah kembali tahun 2020
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Pada kuartal pertama pemerintahan Presiden Donald Trump tahun
2017, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,2 persen, tiga bulan kemudian
pada kuartal kedua Presiden Donald Trump sanggup menaikkan dua kali
lipat menjadi 2,6 persen, pada kuartal ketiga naik lagi menjadi 3 persen,
namun pada kuartal ke 4 tertahan dan turun menjadi 2,5 persen.
Melihat kemajuan China yang cukup pesat, nampaknya Presiden AS
Donald Trump merancang strategi baru agar negara yang dipimpinnya ini
tetap pada posisi pertama dunia. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 Maret 2018
Donald Trump menandatangani sebuah memorandum menurut Pasal 301
Undang-Undang Perdagangan 1974, serta memerintahkan Kantor Perwakilan
Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk menerapkan bea masuk sebesar
US$50 miliar terhadap barang-barang Tiongkok di bawah Pasal 301 UndangUndang Amerika Serikat Tahun 1974 tentang Perdagangan, dengan menyebut
adanya

“praktik perdagangan tidak adil”

dan pencurian kekayaan

intelektual.24
Tidak terima oleh peraturan baru tersebut, maka pada tanggal 2 April
Kementerian Perdagangan China membalas Amerika Serikat dengan
mengenakan bea terhadap 128 produk AS termasuk potongan aluminium,
pesawat terbang, mobil, produk daging babi, dan kedelai (yang memiliki tarif
25 persen), serta buah-buahan, kacang-kacangan, dan pipa baja (15 persen).
Keesokan harinya, USTR menerbitkan daftar lebih dari 1.300 kategori
barang-barang impor China senilai $50 miliar yang rencananya akan
24

Statement From President Donald J. Trump On Additional Proposed Section 301
Remedies, (Online) tersedia di: WhiteHouse.gov
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dikenakan bea, termasuk suku cadang pesawat, baterai, televisi layar datar,
peralatan medis, satelit, dan senjata. Sebagai pembalasan atas pengumuman
itu, China memberlakukan tambahan tarif 25 persen untuk pesawat, mobil,
dan kedelai, yang merupakan ekspor pertanian utama AS ke China. Pada 5
April, Trump menginstruksikan USTR untuk mempertimbangkan tambahan
pengenaan bea sebesar $100 miliar. Dari sinilah dimulainya perang dagang
antara Amerika Serikat dan China, mereka saling balas membalas satu sama
lain.
Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China menebarkan
sentimen negatif di bursa saham seluruh dunia. Pasar saham AS di Wall
Street dalam beberapa hari terakhir bergejolak, diikuti bursa saham
regional Asia.

Investor asing juga sudah mencatatkan net sell lebih dari

Rp 20 triliun secara year to date. Ketidakpastian tentang masa depan
perdagangan

Amerika Serikat-China

menyebabkan

investor menunda

investasi dan rencana jangka panjang lainnya. Pada bursa saham Asia,
Indeks Nikkei 225 dan Topix di Jepang anjlok masing-masing 3,42 persen
dan 2,76 persen, Hang Seng di Hongkong merosot 2,63 persen dan CSI
300 di China turun 2,54 persen. Bursa saham Eropa dan Amerika Serikat
(AS) ditutup anjlok. Euro Stoxx 50 Pr tercatat turun 1,55 persen. Di
sisi lain, Dow Jones turun 2,93 persen, S&P 500 turun 2,52 persen dan
Nasdaq turun 2,43 persen. Kejatuhan indeks saham global merupakan
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bentuk reaksi pasar seiring memanasnya hubungan dagang antara Amerika
Serikat (AS) dengan China.25
Meningkatnya tensi perdagangan dunia akibat perang dagang yang terjadi
antara

Amerika

Serikat

dan

China

berpengaruh

terhadap

kinerja

perekonomian. Pada tanggal 23 Maret 2018 saat terjadinya pengumuman
perang dagan Amerika Serikat- China, IHSG mengalami penurunan pada
pembukaan dan penutupan, diikuti dengan JII. Dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 1. 1
Pembukaan dan Penutupan IHSG dan JII
Indeks Saham
Pembukaan
Penutupan

Poin

IHSG

6.254,0740
(-0,93%)

6.210,6980
(-0,69%)

58,7570

JII

712,5360
(-0,55%)

706,2350
(-0.88%)

3,9830

Sumber: www.idx.co.id , diolah tahun 2020
Di pasar modal Indonesia sendiri, tercatat pada tahun 2018 disaat
terjadinya peristiwa perang dagang Amerika Serikat dengan China IHSG
mengalami penurunan, diikuti dengan Jakarta Islamic Index. Dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Indeks Saham
IHSG

25

Tabel 1. 2
Statistik IHSG dan JII
2017
2018
6,355.654

6,194.498

2019
6,229.539

Lika Tri Utami, “Pengaruh Peristiwa Perang Dagang AS-Cina Terhadap Abnormal
Return dan Abnormal Trading Volume Activity di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.(SkripsiUniversitas Malang, 2019), Hlm. 2
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JII

759.070

685.223

698.085

Sumber: IDX Quarterly Statistic tersedia di www.idx.co.id, diolah tahun 2020

Dapat dilihat dari kedua tabel diatas bahwa pada hari dan tahun terjadinya
perang dagang Amerika Serikat- China IHSG dan JII mengalami penurunan.
Hal ini mengindikasikan adanya reaksi saham saat terjadinya peristiwa
tersebut.
Penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan, Muhammad
Aditya T.M dengan judul pengaruh pengumuman perang dagang Amerika
Serikat-Tiongkok terhadap abnormal return dan trading volume activity pada
indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2019. Berdasarkan hasil
penelitian ini, terdapat abnormal return di sekitar peristiwa pengumuman
perang dagang, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata
abnormal return saham sebelum dan sesudah

peristiwa pengumuman

perang dagang, serta tidak terdapat perbedaan signifikan antara ratarata trading

volume

activity saham

sebelum

dan

sesudah peristiwa

pengumuman perang dagang. 26 Dan Lika Tri Utami dengan judul pengaruh
peristiwa perang dagang AS-Cina terhadap abnormal return dan abnormal
trading volume activity di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
peristiwa perang dagang AS-Cina menyebabkan pasar bereaksi selama
periode pengamatan karena adanya kandungan informasi dalam peristiwa

26

Muhammad Aditya, “Pengaruh Pengumuman Perang Dagang Amerika SerikatTiongkok Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Pada Indeks LQ45 di Bursa
Efek Indonesia”, (Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2019)
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tersebut. Jika dihubungkan dengan teori pasar efisien (efficient market
hypothesis), maka bentuk pasar modal di Indonesia belum efisien dalam
bentuk setengah kuat. Terbentuknya abnormal return dan abnormal trading
volume activity negatif, maka berdasarkan teori sinyal hal ini menunjukkan
bahwa peristiwa perang dagang AS-China memberikan sinyal negatif (bad
news) bagi investor.27
Berdasarkan penelitian terdahulu, menyatakan bahwa peristiwa perang
dagang antara Amerika Serikat dengan China dapat menimbulkan reaksi
pasar pada pasar modal. Hal inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk
melakukan pengujian kembali apakah peristiwa kebijakan ekonomi dan
politik global dapat mempengaruhi reaksi pasar (abnormal return dan
abnormal trading volume activity).
Para investor mengharapkan mendapat keuntungan yang basar ketika
mereka berinvestasi di pasar modal, namun akibat perang dagang yang terjadi
antara Amerika Serikat-China, keuntungan yang di dapat para investor tidak
sesuai dengan harapan para investor, hal ini disebut abnormal return. Dengan
adanya perang dagang tesebut tentu saja mempengaruhi tingkat penjualan
saham di Pasar modal Indonesia, penjualan saham beredar disebut trading
volume activity. Akibat perang dagang Amerika Serikat-China tersebut
bagaimana tingkat kinerja perusahaan terhadap abnormal return dan trading
volume activity pada pasar modal syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic
Index (JII).
27

Lika Tri Utami, “Pengaruh Peristiwa Perang Dagang AS-Cina Terhadap Abnormal
Return dan Abnormal Trading Volume Activity di Bursa Efek Indonesia (BEI)”,...., Hlm. 13
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Dalam Al-Qur‟an surat Al-Qashash ayat 77 menjelaskan tentang pencarian
keuntungan, dalam hal ini return saham, yaitu:
             
                
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.28

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar menafsirkan ayat tersebut
dengan, carilah dalam sesuatu yang diberikan Allah kepadamu itu pahala
akhirat dengan menginfakkannya untuk mencari ridhaNya dan menaatiNya,
bukan untuk berlaku angkuh dan sewenang-wenang. Janganlah lupa untuk
berinfak dalam hal yang dihalalkan Allah kepadamu dan berbuat baiklah
kepada hamba-hambaNya dengan bersedekah sebagaimana Allah berbuat
baik kepadamu dan memberimu nikmat berupa harta dan penghormatan.
Jangan kamu gunakan harta benda untuk bermaksiat kepada Allah,
sesungguhnya Dia tidak meridhai orang-orang yang merusak dengan berbuat
maksiat di dunia dan akan membalas mereka atas perbuatan mereka.29 Dari
tafsiran Al-Qur‟an telah jelas bahwa umat manusia dianjurkan untuk mencari
keuntungan, dalam hal ini diperoleh atas sebuah investasi saham meskipun

28

Qur'an Kemenag, Surat Al-Qashash Ayat 77, On-line tersedia di
https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77
29
Qur’an Surat Al-Qhasash Ayat 77, On-line tersedia di; https://tafsirweb.com/7127quran-surat-al-qashash-ayat-77.html
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menanggung risiko. Semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin
besar pula return yang akan dihasilkan.
Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan
judul

“ANALISIS

TERHADAP

PENGARUH

ABNORMAL

ROA,

RETURN

ROE,

DAN

EPS,

TRADING

DAN

PBV

VOLUME

ACTIVITY SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC
INDEX (JII) PADA PERIODE SEKITAR PERISTIWA PERANG
DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA”.

D. Rumusan Masalah
1. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio (PBV), berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap abnormal return saham yang terdaftar
di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar peristiwa perang
dagang Amerika Serikat-China?
2. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio (PBV), berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap abnormal return saham yang terdaftar
di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar peristiwa perang
dagang Amerika Serikat-China?
3. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio (PBV), berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap trading volume activity saham yang
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terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar peristiwa
perang dagang Amerika Serikat- China?
4. Apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio (PBV), berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap trading volume activity saham yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode sekitar peristiwa
perang dagang Amerika Serikat- China?

E. Tujuan dan Manfaat Panelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio
(PBV), berpengaruh signifikan secara simultan terhadap abnormal
return saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada
periode sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat- China
b. Untuk mengetahui apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio
(PBV), berpengaruh signifikan secara parsial terhadap abnormal
return saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada
periode sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China
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c. Untuk mengetahui apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio
(PBV), berpengaruh signifikan secara simultan terhadap trading
volume activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)
pada periode sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat- China
d. Untuk mengetahui apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value Ratio
(PBV), berpengaruh signifikan secara parsial terhadap trading volume
activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada
periode sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat- China
2. Manfaat penelitian
Penelitian ini akan

memberikan manfaat bagi berbagai pihak

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat
tersebut adalah:
a. Bagi peneliti
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menjadi

wawasan

pengetahuan dan pengalaman penulis terkait dengan aktivitas pasar
modal.
b. Bagi pembaca dan akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur
pengetahuan

dan

pemikiran

ilmiah

yang

bermanfaat

bagi

perkembangan ilmu ekonomi secara umum, dan dapat dijadikan
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sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya dengan tema yang
sama.
c. Bagi lembaga, instansi dan perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk perbaikan
dan penyempurnaan kinerja terhadap lembaga atau perusahaan terkait.
Dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dapat membuat
keputusan yang tepat dalam meningkatkan likuiditas perdagangan
sahamnya.
d. Bagi investor dan calon investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam menentukan keputusan investasi di masa mendatang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Pasar Modal Syariah
a. Definisi pasar modal syariah
Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau
pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang
memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut,
terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu
pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk
memahami pasar modal syariah maka mempelajari konsep pasar
modal dan prinsip-prinsip islam yang mendasarinya menjadi suatu
keharusan, tidak bisa dipilah antara keduannya.30
Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar
modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan
transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba,
perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip
berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen
syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam

30

Irwan Abdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018),

Hlm. xix
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22

bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan
prinsip syariah.31
Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme
kegiatannya

terutama

mengenai

emiten,

jenis

efek

yang

diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek
syariah adalah efek sebagaimana dimaksud

dalam peraturan

perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan
perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip
syariah, adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah
prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya
dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.32
b. Landasan hukum
Lembaga yang memiliki kewenangan memfatwakan hukumhukum syariah terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan adalah
para ulama yang terkordinasi di bawah Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI ketika memberikan
fatwa selalu merujuk pada dalil-dalil syara yang berfungsi sebagai
dasar hukum.
Adapun konsep dasar hukum Islam pada pasar modal syariah
antara lain adalah:
31

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta: Prenadamedia, 2017),

Hlm. 111
32

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal, Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, Edisi Ke 2, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Hlm. 272
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. An-Nisa : 29)33
Adapun fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pengembangan pasar
modal syariah adalah sebagai berikut:
1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
2) Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
3) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi untuk Reksadana Syariah
4) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
5) Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
Mudharabah
6) Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syaiah di Bidang Pasar
Modal
7) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
8) Fatwa

No.

50/DSN-MUI/III/2006

tentang

Tentang

Akad

Mudharabah Musyarakah
9) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah
Mudharabah Konversi

33
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10) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Tentang Hak Memesan
Efek Telebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)
11) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
12) Fatwa No. 69/DSN-MUI/IV/2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara
13) Fatwa No. 70/DSN-MUI/IV/2008 tentang Metode Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara
14) Fatwa No. 71/DSN-MUI/IV/2008 tentang Sale and Lease Backo
15) Fatwa No. 72/DSN-MUI/IV/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and
Lease Back
16) Fatwa No. 76/DSN-MUI/IV/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to
be Leased
17) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2008 tentang Penerapan Prinsip
Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di
Pasar Reguler Bursa Efek.34
Pasar modal dalam syariah juga dianggap sebagai salah satu sarana
atau produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal, menurut
prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak
terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah
digariskan oleh syariah. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT
yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 275 yang
berbunyi:
34

Suli Murwani, Panduan Investasi di Pasar Modal Syariah, (Jakarta : PT Global
Maharddika Netama, 2013), Hlm. 31.
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Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)kepada Allah.
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S AlBaqarah:275)35
Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin
banyak manusia terlibat dalam akivitas ekonomi maka semakin baik,
sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.
Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan
produktifitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk
lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan
selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam.36
Prinsip ekonomi Islam dalam investasi menjelaskan, bahwa
investasi di pasar modal itu boleh dan halal jika semua transaksi yang

35

Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 275, On-line tersedia di
https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275
36
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi
Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 14
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ada di pasar modal harus atas dasar suka sama suka, tidak mendzalimi
dan tidak pula di dzalim. Walaupun terkadang harga saham
dipengaruhi oleh faktor teknis, sepeti perusahaan yang melakukan
corporate action, misalnya dengan membagikan deviden, stock split,
right issue sehingga terjadi pergerakan harga yang membuat harga
naik sementara, hal ini bisa terjadi karena investor melihat peluang
dari setiap peristiwa, hal tersebut di dalam Islam diperbolehkan
dengan catatan investor membeli atau menjual saham harus
berdasarkan analisis teknikal dan fundamental, analisa teknikal bisa
dengan melihat pergerakan harga saham tersebut apakah terdapat
sinyal jual dan beli sedangkan analisa fundamental menggunakan
laporan keuangan dan kondisi ekonomi serta informasi-informasi yang
tersedia seperti pembagian deviden, stock split, right issue, apabila
investor membeli atau menjual saham hanya untuk mendapatkan
keuntungan dari pengumuman kebijakan tersebut tanpa menggunakan
analisis teknikal dan fundamental hal ini berarti investor melakukan
spekulasi atau judi dan jual beli yang bersifat gharar yang jelas
dilarang dalam prinsip ekonomi Islam.37
c. Teori yang relevan
1) Teori pasar modal efisien
Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua
sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua
37

Mahesa Putra Pratama, “Analisa Kinerjakeuanganperusahaan Terhadap Returnsaham
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tedaftar Di ISSIi (Indeks Saham Syariah Indonesia)”,
Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, Hlm. 109
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informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi relevan yang
tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia baik
informasi di masa lalu (misalkan laba perusahaan tahun lalu),
maupun informasi saat ini (misalkan rencana kenaikan deviden
tahun ini), serta informasi yang bersifat sebagai pendapat/opini
rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi
perubahan harga (misal, jika banyak investor berpendapat bahwa
harga saham akan naik, maka informasi tersebut nantinya akan
tercermin pada perubahaan harga saham yang cenderung naik). 38
Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah
hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Pertanyaannya
adalah informasi mana yang dapat digunakan untuk menilai pasar
yang efisien, apakah informasi yang lama, informasi yang sedang
dipublikasikan atau semua informasi termasuk informasi privat.
Fama pada tahun 1970 menyajikan tiga macam bentuk utama dari
efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi,
yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang
dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut ini.39
a) Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga
dari sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect)
informasi masa lalu. informasi masa lalu ini merupakan
38

Eduardus Tandelilin, Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi, (Yogyakarta:
PT. Kanisius, 2017), Hlm. 223
39
Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi,...., Hlm. 606-610
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informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara
lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk
theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak
berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara
bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat
digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti
bahwa untuk pasar yabg efisien bentuk lemah, investor tidak
dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan
keuntungan yang tidak normal.
b) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga
sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua
informasi yang dipublikasikan (all publicly available
information) termasuk informasi yang berada di laporanlaporan keuangan perusahaan emiten.
c) Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga
sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua
informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika
pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual
investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh
keuntungan

tidak

normal

mempunyai informasi privat.

(abnormal

return)

karena
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2) Teori sinyal (signaling theory)
Teori sinyal dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence
pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul JobMarket
Signalling. Teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam
seperti manajemen yang berperan sebagai pihak yang membeikan
sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak
yang menerima sinyal tersebut. Spence mengatakan bahwa
dengan memberikan suatu isyarat atau sinyal, pihak manajemen
berusaha memberikan informasi yang relevan yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak investor. Kemudian, pihak investor akan
menyesuaikan keputusannya sesuai dengan pemahamannya
terhadap sinyal tersebut.
Teori ini dikembangkan kembali oleh Ross pada tahun
1977, memaparkan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang
memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan
terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada
investor. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk laporan
keuangan tahunan yang berisi mengenai informasi keadaan
perusahaan, catatan masa lalu maupun keadaan perusahaan, dan
juga dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.
Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal
keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan
kepada pemilik (principal). Teori sinyal menjelaskan bahwa
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pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi
informasi asimetris. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak
luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri
dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut.
Brigham dan Houston pada tahun 2010 menyatakan bahwa
teori sinyal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk bagi investor
terkait bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan di
masa mendatang. Dengan adanya keyakinan bahwa prospek
perusahaan baik dan keinginan agar harga saham meningkat,
tentunya manajer tersebut ingin mengkomunikasikan hal tersebut
kepada investor.40
Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar
sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu
menginterprestasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai
sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika
pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor,
maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.
Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa
perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang
(good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan
perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang
40

Lika Tri Utami, “Pengaruh Peristiwa Perang Dagang AS-Cina Terhadap Abnormal
Return dan Abnormal Trading Volume Activity di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.(SkripsiUniversitas Malang, 2019), Hlm. 11
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tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham.
Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik
laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik
terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam
efisiensi pasar. Pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar
yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua
informasi yang relevan.41
d. Jakarta Islamic Index (JII)
Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang
pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli
2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid
yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang
menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun,
Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. 42
Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang terdiri 30 saham
mengakomodasi investasi syariat dalam Islam atau indeks yang
berdasarkan syariat Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks
syariah adalah emiten yang kegiata usahanya tidak bertentangan
dengan syariah.43
Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan
Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut:
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1) Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah
(DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK;
2) Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan
urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir;
3) Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat
likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun
terakhir.
Jakarta Islamic Index akan di review setiap 6 bulan, yaitu setiap
bulan Januari dan Juli atau berdasarkan per iode yang ditetapkan oleh
Bapepam-LK yaitu pada saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah.
Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus
menerus berdasarkan data publik yang tersedia.44
2. Pasar Modal Amerika Serikat
Pengaturan mengenai Pasar Modal di dunia telah lama ada di dunia
ini, yaitu sejak sebelum tahun 1900. Hal tersebut dimulai dengan aktivitas
perekonomian dari sektor perkebunan dan pertanian, yang terus
berkembang. Negara-negara seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis
yang kian maju karena ekploitasi hasil pertanian dan perkebunan,
terutama rempah-rempah dinegara jajahannya. 45 Pembesaran skala usahausaha pertanian dan perkebunan tentunya mengakibatkan meningkatnya
keperluan dana, maka mulailah diperkenalkan suatu modusperhimpunan
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Zulfikar, Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika, (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), Hlm. 202
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dana dari masyarakat Eropa. Modus tersebut kemudian berkembang dan
menjadi cikal bakal pasar modal. Dan sejak pasar modal tumbuh dan
berkembang, para pedagang di pasar modal sudah memerlukan suatu
aturan main agar pasar dapat menjadi tertib, adil, dan sebagainya.
Di Amerika Serikat, pengaturan mengenai pasar modal sudah
diterapkan di New York secara informal pada tahun 1700 yang berlokasi
ditepi jalan yang memiliki dinding tinggi untuk penghalang apabila ada
serbuan kaum Indian yang sekarang dikenal dengan nama Wall Street.
Pada tahun 1792, dibentuk secara resmi lembaga bursa di New York oleh
24 pialang yang menjadi asal mula New York Stock and Exchange Board,
yang merupakan asal mula pembentukan otoritas pasar modal yang saat
ini dikenal dengan nama Securities and Exchange Commision (SEC).
Sedangkan pada masa tahun 1900 pasar modal berkembang pesat
di AmerikaSerikat dan negara-negara Eropa Barat. Perkembangan pasar
modal memunculkan kebutuhan akan perlunya aturan perundangundangan dan regulator untuk menjaga kegiatan pasar modal dari
kejahatan dan perbuatan yang merugikan para pihak. Sebagai contoh,
pasar modal di Amerika Serikat memiliki 2 pasar modal nasional, yaitu
New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange (ASE),
7 (tujuh) pasar modal regional, yaitu Boston Stock Exchange, The
Chicago Board Options Exchange, The Midwest Stock Exchange, The
Pasific Stock Exchange, dan The Philadelphia Stock Exchange dan 1
Over-The-Counter yang dikenal dengan NASDAQ (National Associations
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of Securities Dealers Automated Quotation). NASDAQ diperuntukkan
bagi perusahaan kecil yang tidak bisa mencapai kualifikasi untuk
mencatatkan sahamnya di pasar modal nasional (NYSE dan ASE) untuk
menawarkan sahamnya. NYSE dan ASE lebih banyak memperdagangkan
efek, sementara bursa-bursa regional memfokuskan pada perdagangan
option.46
3. Pasar Modal China
Pasar saham di China mengalami kelahiran sebenarnya di awal
tahun 1990-an yakni Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen yang sudah lama
ditunggu-tunggu. Tahun 2000, pasar saham China telah memiliki lebih
dari 1.000 perusahaan terdaftar, dengan nilai kapitalisasi pasar hampir
sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) keseluruhan China, dan
pada akhir tahun 1998, investor telah membuka hampir 40 juta rekening
investasi.47
Shanghai Stock Exchange adalah bursa efek terbesar di Republik
Rakyat Tiongkok. Ia terletak di kota Shanghai, Republik Rakyat
Tiongkok. Bursa ini didirikan pada 26 November 1990 dan mulai
beroperasi pada 19 Desember tahun itu juga. Bursa saham ini merupakan
organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory
Commission (CSRC).
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Indeks pasar saham utama SSE adalah SSE Composite (dikenal
sebagai "Shanghai Composite"), yang merupakan indikator paling sering
digunakan untuk mencerminkan kinerja pasar SSE. Indeks penting
lainnya yang digunakan di Bursa Efek Shanghai termasuk Indeks SSE
50 dan Indeks SSE 180.
Pada Mei 2012, sejumlah 932 perusahaan mencatatkan sahamnya
di SSE. Pada Desember 2011, harga saham-saham di SSE mencapai
AS$2,3 triliun dalam kapitalisasi pasar global. Masa perdagangan di bursa
SSE adalah 09:30 hingga 11:30 dan 13:00 hingga 15:00 setiap hari
kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur yang ditetapkan pengelola bursa
sebelumnya.
4. Analisis Fundamental
Menurut Wira, biasanya analisis fundamental digunakan untuk
mengetahui valuasi saham, berapa nominal rupiah saham itu layak
dihargai. Pada prinsipnya analisis fundamental digunakan untuk
mengetahui apakah suatu saham overvalued (mahal) atau undervalued
(murah).48
Menurut Ang tahun 1997, analisis fundamental pada dasarnya
adalah bagaimana investor melakukan analisis historis atas kekuatan
keuangan dari suatu perusahaan, dimana proses ini sering juga disebut
sebagai analisis perusahaan (company analysis). Menurut Husnan tahun
2003, analisis fundamental merupakan upaya untuk memperkirakan harga
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Desmond Wira, Analisis Fundamental Saham, (Jakarta:Exceed, 2014), Hlm. 3
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saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang
dan menerapkan hubungan vaiabel-variabel tersebut sehingga diperoleh
taksiran harga saham. Analisis fundamental lebih menekankan pada
penentuan nilai instrinsik dari suatu saham. Untuk melakukan analisis
yang bersifat fundamental, analisis perlu memahami variabel-variabel
yang mempengaruhi nilai instrinsik saham. Nilai inilah yang diestimasi
oleh investor, dan hasil dari estimasi ini dibandingkan dengan nilai pasar
sekarang (current market price) sehingga dapat diketahui saham-saham
yang overprice maupun yang underprice. Karena banyak faktor yang
mempengaruhi harga saham maka beberapa tahapan analisis untuk
melakukan analisis fundamental yaitu :49
a. Analisis Ekonomi
Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan
pengaruh potensialnya terhadap hasil sekuritas. Foster G tahun 1986,
menunjukkan bahwa faktor ekonomi mampu menjelaskan sekitar
persen perubahan laba perusahaan.
b. Analisis Industri
Analisis industri akan memberikan pemahaman tentang sifat dan
operasi

49
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memperkirakan prospek pertumbuhan industri perusahaan-perusahaan
di dalamnya serta prestasi saham-sahamnya.
c. Analisis Kondisi Spesifik Perusahaan
Analisis ini menyangkut penilaian keadaan keuangan perusahaan.
Alat yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis laporan
keuangan.
Dalam penelitian ini, analisi fundamental yang akan digunakan
yaitu analisis spesifik perusahan. Sebelum melakukan investasi pada
saham, calon investor perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap
perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Salah satunya melalui analisis
fundamental perusahaan, dimana analisis tersebut menyangkut proyeksi
kondisi perusahaan dimasa depan, dengan memperhatikan kondisi
sekarang dan masa lalu. Analisis fundamental perusahaan merupakan
ilmu yang menjadi perhatian utama investor saham karena membeli
saham sebuah perusahaan pada hakikatnya adalah ikut memiliki
perusahaan meski dalam batas proporsional jumlah saham yang dibeli.
Analisis fundamental percaya bahwa faktor ekonomi, strategi,
manajemen, produk, status keuangan dan informasi yang terkait lainnya
membantu memilih saham yang dapat mengungguli pasar dan
memberikan return saham yang konsisten untuk investor. Faktor
fundamental yang diperhatikan oleh setiap pelaku pasar modal antara lain
adalah rasio-rasio investasi. Rasio investasi merupakan ukuran rasio yang
digunakan oleh para investor saham, baik berdasarkan data yang terdapat
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dalam laporan keuangan perusahaan maupun data harga saham di bursa.
Budi Rahardjo menyatakan pula bahwa ada beberapa rasio investasi yang
sering dicermati oleh para investor saham dan menjadi faktor fundamental
yang diteliti adalah sebagai berikut:50
a. Return On Assets (ROA)
Return On Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
digunakan

untuk

mengukur

efektivitas

perusahaan

didalam

menghasilkan return dengan memanfaatkaan aktiva yang dimilikinya.
Rasio ini merupakan rasio terpenting diantara rasio rentabilitas yang
ada. Semakin besar ROA menunjukan kinerja perusahaan semakin
baik, karena return saham semakin besar. Menurut Riahi-Belkaoui,
ROA digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaanperusahaan multinasional khususnya jika dilihat dari sudut pandang
profitabilitas dan kesempatan investasi. ROA dapat dihitung dengan
rasio antara laba bersih setelah pajak atau net income after tax (NIAT)
terhadap total assets.
ROA =
b. Return On Equity (ROE)
ROE diperoleh dari net income after tax dibagi equity. Hasil
pembagian ini pada umumnya dinyatakan dalam persen. Semakin
tinggi rasio ini menandakan kinerja perusahaan semakin baik atau
efesien, nilai equity perusahaan akan meningkat dengan peningkatan
50

Musdalifah Azis, dkk. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor
dan Return Saham,...., Hlm254-256
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rasio ini. Semakin besar rasio ROE menunjukan kenaikan laba bersih
dari perusahaan yang bersangkutan.
ROE merupakan salah satu cara untuk menghitung efisiensi
perusahaan dengn cara membandingkan antara laba yang tersedia
bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang
mnghasilkan laba tersebut.
ROE =
c. Earning Per Share (EPS)
Menurut Ang, Earning Per Share merupakan perbandingan antara
laba bersih setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham
yang diterbitkan. Menurut Darmadji dan Fakhuruddin, EPS
merupakan rasio yang menunjukan berapa besar keuntungan yang
diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Semakin tinggi
nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena
semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. EPS
secara matematis dirumuskan sebagai berikut:
EPS =
d. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value merupakan rasio pasar yang digunakan untuk
mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya yang
didukung oleh pendapat Jones, bahwa PBV atau rasio harga per nilai
buku merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan nilai
buku per lembar saham. Menurut Rosenberg dkk, bahwa nilai PBV
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yang semakin besar menunjukan harga pasar dari saham tersebut
semakin tinggi pula. Jika harga pasar dari suatu saham semakin
tinggi, maka return saham yang disyaratkan juga semakin tinggi.
Perusahaan yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio PBVnya
diatas satu, hal ini menunjukan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi
dari nilai bukunya. Rasio ini dihitung dengan cara:
PBV =
5. Abnormal Return
Return

atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh

perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang
dilakukan.51
Abnormal return atau return tidak normal adalah selisih antara
return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya (actual return) dengan
tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). Abnormal
return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja surat
berharga. Abnormal return juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian
efisiensi pasar. Pasar akan dikatakan efisien apabila tidak ada satu pun
pelaku pasar yang menikmati abnormal return dalam kurun waktu yang
cukup panjang. Abnormal return biasanya terjadi sekitar pengumuman
sebuah peristiwa. Peristiwa ini misalnya mencakup merger dan akuisisi,
pengumuman

dividen,

pengumuman perusahaan produktif,

tuntutan

hukum, peningkatan suku bunga dan lainnya. Fenomena abnormal
51

Hlm. 55

Isti Fadah, Manajemen Keuangan (Suatu Konsep Dasar), (Mojokerto: Insani, 2013),
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return juga sering terjadi pada saat penutupan pasar (maket on close) BEI.
Abnormal return ini muncul akibat peningkatan aktivitas perdagangan
yang signifikan. Selain peningkatan aktivitas perdagangan, terdapat juga
indikasi order imbalance yang memiliki potensi untuk menyebabkan
pergerakan harga yang lebih kuat.52
Abnormal return atau disebut juga sebagai excess return adalah
kelebihan dari pengembalian (return) yang sesungguhnya terjadi (actual
return) terhadap return normal. Return normal yang dimaksud adalah
return harapan (expected return). Dengan demikian abnormal return
merupakan selisih antara return sesungguhnya (actual return) dengan
return harapan (expected return).53
Abnormal Return dapat dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
ARi,t = Ri,t – E [Ri,t]
Keterangan:
ARi,t = Abnormal return sekuritas i pada periode t
Ri,t

= Return yang sesungguhnya (actual return) sekuritas i pada
periode t

E[Ri,t] = Return harapan (expected return) sekuritas i pada periode t
Return sesungguhnya (actual return) diperoleh dari selisih antara
harga sekuritas saat ini dengan harga sekuritas pada periode sebelumnya.
Return sesungguhnya (actual return) dapat dihitung dengan rumus:
52
53

Abnormal Return, On-line tersedia di Finansialku.com
Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi,..., Hlm.667
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Ri,t =

(

)

–

Keterangan:
Ri,t =Return yang sesungguhnya (actual return) sekuritas i pada
periode t
Pi,t = Harga sekuritas i pada periode t
Pi,t-1 = Harga sekuritas i pada periode t-1 (periode sebelumnya)
Return harapan (expected return) merupakan return yang harus
diestimasi. Brown dan Warner memaparkan terdapat tiga cara untuk
mengestimasi expected return yaitu dengan menggunakan model estimasi
mean-adjusted model, market model, dan market-adjusted model.54
a. Mean-adjusted model
Jika pasar adalah efisien dan return bervariasi secara random di
sekitar nilai sebenarnya, maka rata-rata return pada periode
sebelumnya, dapat digunakan sebagai return harapan. Meanadjusted model menganggap return harapan bernilai konstan dan
sama dengan rata-rata return sesungguhnya (actual return)
sebelumnya selama periode estimasi. Mean-adjusted model dapat
dihitung dengan rumus:
E[Ri,t] =

∑

Keterangan:
E[Ri,t] = Return harapan (expected return) sekuritas i pada t
Ri,j
= Return yang sesungguhnya (actual return) sekuritas i
pada periode estimasi j
T
= Lamanya periode estimasi yaitu dari t1 hingga t2
54

Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi,..., Hlm.577
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Periode estimasi (T) merupakan periode sebelum periode
peristiwa. Periode peristiwa disebut juga dengan periode pengamatan
atau jendela peristiwa (event window). Periode pengamatan yang
umum digunakan bekisar 3 hari hingga 121 hari untuk data harian
dan 3 bulan hingga 121 bulan untuk data bulanan.55
b. Market model
Model ini menghitung abnormal return dengan menggunakan
regresi OLS (Ordinary Least Square) untuk menggambarkan
hubungan antara returns ekuritas dengan return pasar. Untuk
menghitung return harapan (expected return) dengan menggunakan
market model terdapat dua tahapan yaitu:
1) Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data aktual
selama periode estimasi
2) Menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi
return harapan diperiode pengamatan.
Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik
regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan:
E[Ri,j] = αi + βi . Rmj + εi,j
Keterangan:
E[Ri,j]

= Return harapan (expected return) sekuritas i pada periode
estimasi j

αi

55

= Intercept untuk sekuritas i

Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, ...., Hlm. 579-581
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βi

= Koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas i

Rmj

= Return indeks pasar pada periode estimasi j

Εi,j

= Nilai residu sekuritas i pada periode estimasi j

Lama periode estimasi yang umum diginakan adalah setahun
untuk hari-hari perdagangan (misal jumlah hari perdagangan dalam
setahun adalah 245 hari) dikurangi dengan lamanya periode
peristiwa. Misalnya jumlah periode peristiwa adalah 15 hari, maka
jumlah periode estimasi adalah 245 hari -15 hari adalah 239 hari.
c. Market-adjusted model
Dalam market-adjusted model perhitungan abnormal return
dilakukan dengan cara menghilangkan pengaruh pasar terhadap
return

harian.

Market-adjusted

model

menganggap

bahwa

pengestimasi yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas
adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan
model ini, periode estimasi tidak perlu digunakan untuk membentuk
model estimasi karena return sekuritas yang dietimasi sama dengan
return indeks pasar. Market-adjusted model dapat dihitung dengan
rumus:
E[Ri,t] = RMit
Keterangan:
E[Ri,t] = Expected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
RMit = Return pasar dari sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
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Rumus return pasar adalah:
RMit =
Keterangan:
RMit
= Return Market
IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan periode ke t
IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan periode ke t-1
6. Trading Volume Activity
a. Definisi Trading Volume Activity
Volume perdagangan saham (trading volume activity)
merupakan

rasio

antara

jumlah

lembar

saham

yang

diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham yang
beredar pada waktu tertentu.56
Aktivitas perdagangan saham

dapat dilihat melalui

indikator volume perdagangan (Trading Volume Activity). Volume
perdagangan dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis
pergerakan suatu saham karena volume perdagangan sebenarnya
menggambarkan pertemuan antara supply dan demand transaksi
saham.

Volume

perdagangan

dapat

digunakan

untuk

mengkonfirmasi apakah suatu trend akan berlanjut ataukah terjadi
pembalikan arah. Kegiatan volume perdagangan yang sangat
tinggi di bursa ditafsirkan sebagai tanda pasar yang akan
membaik. Peningkatan volume perdagangan diikuti dengan
peningkatan harga saham merupakan gejala yang makin kuat akan

56

Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2015), Hlm. 283

46

kondisi bullish. Jika volume perdagangan besar maka saham
tersebut sangat diminati oleh banyak investor. Kecenderungan
investor yang tertarik pada saham memberikan return saham
tinggi walau berisiko. Menurut Chordia saham yang aktif
diperdagangkan sudah pasti memiliki volume perdagangan yang
besar dan saham dengan volume besar akan menghasilkan return
saham yang tinggi. 57
b. Kegunaan Trading Volume Activity
Trading Volume Activity menunjukkan transaksi yang
terjadi pada aktivitas perdagangan saham yang telah berpindah
tangan sehingga dapat dijadikan untuk mengukur intensitas dari
perubahan saham tersebut.58 Pada umumnya, volume perdagangan
saham yang ditransaksikan mengindikasikan suatu tren yang lebih
kuat. Suatu saham sedang berada pada suatu tren yang kuat ketika
volume perdagangan bertambah dari perdagangan biasanya
dengan kenaikan harga dan volume kontrak pada hari dimana
harganya mulai turun tipis. Volume perdagangan bisa digunakan
sebagai titik konfirmasi penentu arah tren dikemudian hari.59
Menurut Ryan filbert karakteristik pergerekan tren harga
saham berdasarkan volume diklasifikasikan menjadi empat:

57

Muzdalifah Azis, Manajemen Investasi: Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor, dan
Return Saham,...., Hlm. 273
58
Edianto Ong, Technical Analysis for Mega Profit, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2016), Hlm. 101.
59
Adam Khoo dan Conrad Alvin Lim, Secrets of Millionaire Investors, (Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2015), Hlm. 149
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1) Jika volume perdagangan saham naik di sertai harga naik,
maka pada saat itu kekuatan pembelian sedang besar.
2) Jika volume perdagangan saham naik disertai harga turun,
maka pada saat itu kekuatan penjualan sedang besar.
3) Jika volume turun disertai harga naik, maka pada saat itu
keinginan orang sudah mulai mereda seiring harga tetap naik.
4) Jika volume perdagangan saham turun disertai turun, maka
pada saat itu keinginan orang sudah mulai mereda seiring
harga turun lebih dalam.60
Trading Volume Activity sering digunakan sebagai alat
untuk mengukur likuiditas saham. Apabila volume saham yang
diperdagangkan (trading) lebih besar daripada volume saham
yang diterbitkan (listing), maka semakin likuid saham tersebut
sehingga aktivitas volume perdagangan meningkat. Untuk
mengukur Trading Volume Activity dapat menggunakan rumus:61
𝑇𝑉𝐴 =

∑
∑

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian
ini adalah:

60

Ryan Filbert, Hidden Profit From The Stock Market (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2014), Hlm. 148
61
Adji Jagad Nugroho, “Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Return Saham,
dan Trading Volume Activity (TVA) (Suatu Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di
BEI)”, (Skripsi- Universitas Pasundan, 2015), Hlm. 28
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No
1

2

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Tahun
Variabel dan
Analisis
Yuni Nur Aryaningsih, Pengaruh Return On Asset 2018 Return On Asset
Azis Fathoni, SE, MM., (ROA), Return On Equity
(ROA), Return On
dan Dra. Cicik Harini (ROE) Dan Earning Per
Equity
(ROE),
MM, MM.,
Share (EPS) terhadap return
Earning Per Share
saham pada perusahaan
(EPS), dan return
consumer good (food and
saham.
beverages) yang terdaftar di
Menggunakan Uji
Bursa Efek Indonesia (BEI)
Regresi
Linier
periode 2013-2016
Berganda

Jumiati Halima

Analisis pengaruh faktor
fundamental perusahaan dan
kondisi makro ekonomi
terhadap abnormal return
perusahaan
industri
pertambangan di BEI (Bursa
Efek Indonesia).

62

2019

Debt To Equity
Ratio
(DER),
Return On Assets
(ROA), Return On
Equity (ROE), SBI,
inflasi,
dan
Abnormal Return.
Menggunakan
Analisis
Regresi

Hasil
Return On Assets
(ROA) secara parsial
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
return saham, Return
On Equity
(ROE) secara parsial
tidak berpengaruh
positif
dan
tidak
signifikan
terhadap
return saham, Earning
Per
Share (EPS) secara
parsial tidak
berpengaruh
positif
dan tidak signifikan
terhadap
return
saham. Return On
Assets (ROA), Return
On Equity
(ROE) dan Earning
Per Share (EPS)
sebesar
39%
mempengaruhi return
saham
dan
sisanya
dipengaruhi
oleh
faktor lain.62
Debt To Equity Ratio
(DER), Return On
Assets (ROA), Return
On Equity (ROE) dan
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
abnormal
return. Earning per
share (EPS), SBI,

Yuni Nur Aryaningsih, Azis Fathoni, dan Cicik Harini, “pengaruh Return On Asset
(ROA), Return On Equity (ROE) Dan Earning Per Share (EPS) terhadap return saham pada
perusahaan consumer good (food and beverages) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2013-2016”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis- Universitas Pandanaran, 2018), Hlm. 2
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Linier Berganda

3

4

5

Fatharani Fitri Rosyida Pengaruh Return On Equity
Setiadi dan Muhammad dan Return On Investment
Azhari, S.E, M.B.A,
terhadap trading volume
activity
perusahaan
subsektor makanan dan
minuman (peiode 20142016).
Ristanti
Akseptori, Fundamental
terhadap
Norromadani Yuniati, trading volume activity pada
dan
Puspita
Indah perusahaan
industri
Kurniasari
transportasi
laut
dan
perikanan di Bursa Efek
Indonesia.

2019

Irtifa Citra Agustin

2015

Pengaruh
informasi
akuntansi terhadap harga
saham
dan
volume
perdagangan
saham
perusahaan property dan
real estate di Bursa Efek
Indonesia.

63

2018

Return On Equity,
Return
On
Investment,
dan
trading
volume
activity.
Menggunakan
Regresi Data Panel
Return on Assets
(ROA), Return on
Equity
(ROE),
Debt to Equity
Ratio (DER), Total
Asset Turn over
(TATO), Earning
per Share (EPS)
dan trading volume
activity.
Menggunakan
Regresi
Linier
Berganda
Earning Per Share
(EPS),
Price
Earning
Ratio
(PER), Debt to
Equity Ratio (DER)
dan Return on
Equity (ROE) dan
harga
saham,
trading
volume
activity.

inflasi
memiliki
pengaruh negatif dan
tidak
signifikan
terhadap
abnormal
return.63
Return On Equity dan
Return On Investment
tidak
berpengaruh
terhadap
trading
volume activity baik
secara parsial maupun
simultan.64
Return on Assets
(ROA), Return on
Equity (ROE), Debt to
Equity Ratio (DER),
Total Asset Turn over
(TATO), Earning per
Share (EPS) secara
parsial dan simultan
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
trading
volume
activity.65
Earning Per Share
(EPS), Price Earning
Ratio (PER) dan Debt
to Equity Ratio (DER)
dan Return on Equity
(ROE) signifikan pada
harga saham secara
simultan. Earning Per
Share (EPS) memiliki
pengaruh
positif

Jumiati Halima, “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan Dan Kondisi
Makro Ekonomi Terhadap Abnormal Return Perusahaan Industri Pertambangan Di BEI (Bursa
Efek Indonesia)”, E-JRA Vol. 08 No. 10 Agustus 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Malang, Hlm. 1
64
Fatharani Fitri Rosyida Setiadi dan Muhammad Azhari, “Pengaruh Return On Equity
Dan Return On Investment Terhadap Trading Volume Activity Perusahaan Subsektor Makanan
Dan Minuman (Peiode 2014-2016)”, e-Proceeding of Management : Vol.6, No.1 April 2019, Hlm.
444
65
Ristanti Akseptori, Norromadani Yuniati, dan Puspita Indah Kurniasari, “Fundamental
Terhadap Trading Volume Activity Pada Perusahaan Industri Transportasi Laut Dan Perikanan
Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Teknik dan Terapan Bisnis (JTTB) ISSN(P) : 2615-8817 Vol. 1,
No. 2 Oktober 2018, Hlm. 90
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6

Adriana Dian Natalia M Pengaruh Price to Book
Value, Earning per Share
terhadap
return
saham
dengan Price Earning Ratio
sebagai variabel mediasi
studi
empiris
pada
perusahaan
manufaktur
sektor
industri
barang
konssumsi yang listing di
BEI periode 2016-2018

66

2019

Menggunakan
signifikan
terhadap
Analisis
Regresi harga saham dan
Berganda
Return on Equity
(ROE) berpengaruh
signifikan efek negatif
pada harga saham.
Sementara
itu,
Earning Per Share
(EPS), Price Earning
Ratio (PER) dan Debt
to Equity Ratio (DER)
dan Return on Equity
(ROE) secara simultan
signifikan
pada
Trading
Volume
Activity.
Tetapi,
sebagian hanya Price
Earning Ratio (PER)
yang memiliki nilai
positif signifikan pada
Trading
Volume
Activity.66
Price to Book EPS
berpengaruh
Value, Earning per langsung
terhadap
Share,
Price return saham tanpa
Earning Ratio dan adanya
variabel
return saham.
mediasi,
PBV
Menggunakan
berpengaruh langsung
Regresi Data Panel terhadap return saham
tanpa adanya variabel
mediasi,
PER
memediasi
penuh
pengaruh
EPS
terhadap
return
saham,
dan
PER
memediasi sebagian
pengaruh
PBV
terhadap
return
saham.67

Irtifa Citra Agustin, “pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham dan volume
perdagangan saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia”, Artikel
Ilmiah- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya Tahun 2015, Hlm. 1
67
Adriana Dian Natalia M, “Pengaruh Price to Book Value, Earning per Share terhadap
return saham dengan Price Earning Ratio sebagai variabel mediasi studi empiris pada
perusahaan manufaktur sektor industri barang konssumsi yang listing di BEI periode 2016-2018”,
Skripsi-Sanata Dharma, 2019.
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7

Mahesa Putra Pratama

68

Analisa Kinerja keuangan
perusahaan Terhadap Return
saham Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Tedaftar
Di ISSI (Indeks Saham
Syariah Indonesia)

2019

Earning Per Share
(EPS), Return On
Asset (ROA), Net
Profit
Margin
(NPM), dan Return
Saham.
Menggunakan Uji
Regresi
Linier
Berganda.

Tidak
terdapat
pengaruh signifikan
Earning Per Share
(EPS) terhadap Return
Saham
pada
perusahaan
manufaktur
yang
terdapat di Indeks
Saham
Syariah
Indonesia
(ISSI)
periode 2015–2017.
Terdapat
pengaruh
positif dan signifikan
Return
On
Asset
(ROA)
terhadap
Return Saham pada
perusahaan
manufaktur
yang
terdapat di Indeks
Saham
Syariah
Indonesia
(ISSI)
periode 2015–2017.
Tidak
terdapat
pengaruh signifikan
Net Profit Margin
(NPM)
terhadap
Return Saham pada
perusahaan
manufaktur
yang
terdapat di Indeks
Saham
Syariah
Indonesia
(ISSI)
periode 2015–2017.68

Mahesa Putra Pratama,“Analisa Kinerja keuangan perusahaan Terhadap Return saham
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tedaftar Di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)”,...,
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C. Kerangka pemikiran
Kerangka pikir menggambarkan alur pikiran peneliti dan memberikan
penjelasan kepada orang lain mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang
diuraikan dalam hipotesis.69
Untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait keadaan
perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi, dalam
hal ini perusahaan telah menyediakan laporan keuangan. Dengan mengetahui
kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana
pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Sehingga
investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil
ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut.
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah
diuraikan, penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja perusahaan yang
dilihat dari rasio-rasio investasi yaitu ROA, ROE, EPS, dan PBV sebagai
variabel bebas (Independent Variable) yang dilambangkan dengan X,
terhadap abnormal return dan trading volume activity saham sebagai variabel
terikat (Dependent Variable) yang dilambangkan dengan Y pada periode
sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China. Berikut kerangka
pikir dalam penelitian ini:

69
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Perusahaan yang terdaftar di JII
pada periode sekitar peristiwa
perang dagang Amerika Serikat-

China

Laporan Keuangan

Rasio Keuangan

ROA (X1)

ROE (X2)

EPS (X3)

PBV (X4)

Reaksi Saham

Abnormal Return

Trading Volume Activity

(Y1)

(Y2)

Kesimpulan

Keterangan:

= Uji Parsial
= Uji Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Jakarta Islamic Index (JII) telah
menyediakan laporan keuangan tahun berjalan pada periode sekitar peristiwa
perang

dagang

Amerika

Serikar-China

yakni

satu

tahun

sebelum

pengumuman terjadinya perang dagang, tahun terjadinya perang dagang dan
satu tahun setelah pengumuman terjadinya perang dagang tersebut. Dengan
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laporan keuangan tersebut, peneliti ingin menganalisis pengaruh rasio
keuangan yaitu berupa ROA, ROE, EPS dan PBV terhadap reaksi saham
yakni abnormal return dan trading volume activity pada masa periode perang
dagang tersebut secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun secara simultan
(bersama-sama atau gabungan).

D. Hubungan Antara Variabel dan Pengembangan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.70 Jadi,
hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam
penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat
ditolak atau diterima. Adapun hipotesis yang peneliti ajukan, yaitu:
1. Pengaruh Return On Assets terhadap Abnormal Return
ROA mengukur seberapa efisien laba dapat dihasilkan dari asset
yang

digunakan

atau

dimiliki

perusahaan.

ROA

yang

rendah

mengindikasikan pendapatan perusahaan yang rendah terhadap sejumlah
aset yang dimilikinya. Jadi ROA yang rendah jika dibandingkan rata-rata
industrinya menunjukan bahwa adanya penggunaan asset perusahaan yang
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tidak efisien. Perusahaan dengan ROA tinggi akan menarik minat para
investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.
Hal tersebut didukung oleh penelitian Risky Christian Syauta dan
Indra Widjaja Journal of Applied Finance and Accounting tahun 2009
dengan judul analisis pengaruh Rasio ROA, LDR, NIM dan NPL terhadap
abnormal return saham perbankan di Indonesia pada periode sekitar
pengumuman subprime mortgage. Hasil penelitian ini menunjukan tingkat
signifikan variabel ROA mempengaruhi cummulative abnormal return
perbankan di Indonesia.71 Hipotesis yang dirumuskan:
HO1

: Return On Assets tidak berpengaruh terhadap abnormal return
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha1

: Return On Assets berpengaruh terhadap abnormal return saham
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

2. Pengaruh Return On Equity terhadap Abnormal Reeturn
Menurut Wardjono tahun 2010, Return on Equity merupakan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal
sendiri. Rasio yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar seorang investor
atau calon investor untuk menanamkan pada perusahaan. Dengan ROE
perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu
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Risky Christian Syauta dan Indra Widjaja, “Analisis Pengaruh Rasio ROA, LDR, NIM
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menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Dzajuli, semakin tinggi
ROE yang dicapai perusahaan, maka perusahaan semakin tinggi
memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. Hal ini akan
diperhatikan oleh calon pemegang saham dalam memutuskan pembelian
harga saham.
Hal tersebut didukung oleh penelitian Jumiati Halima dengan judul
analisis pengaruh

faktor fundamental perusahaan dan kondisi makro

ekonomi terhadap abnormal return perusahaan industri pertambangan di
BEI (Bursa Efek Indonesia). Hasil penelitian ini menyatakan Return On
Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Abnormal
return.72 Hipotesis yang dirumuskan:
HO2

: Return On Equity tidak berpengaruh terhadap abnormal return
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha2

: Return On Equity berpengaruh terhadap abnormal return saham
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

3. Pengaruh Earning Per Share terhadap Abnormal Return
Earning per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi
pemiliknya. Semakin besar laba per lembar saham yang akan dibagikan,
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maka

akan

semakin

menarik

investor,

dengan

demikian

akan

meningkatkan harga saham pula.
Hal tersebut didukung oleh penelitian Ratna Novaliyanti dengan
judul Analisis pengaruh kinerja keuangan Terhadap abnormal return
saham Perusahaan properti di bursa efek jakarta Periode 2000 – 2005.
Hasil penelitian ini menyatakan EPS berpengaruh signifikan terhadap
tingkat abnormal return saham properti pada periode 2000 sampai dengan
2005.73 Hipotesis yang dirumuskan:
HO3

: Earning per Share tidak berpengaruh terhadap abnormal return
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha3

: Earning per Share berpengaruh terhadap abnormal return saham
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

4. Pengaruh Price to Book Value terhadap Abnormal Return
Price to Book Value (PBV) merupakan perbandingan harga pasar
dan nilai buku saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan baik,
umumnya rasio ini diatas satu, yang menunjukan bahwa nilai pasar saham
lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi
perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana
yang telah ditanamkan di perusahaan.
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Ratna Novaliyanti, “Analisis pengaruh kinerja keuangan Terhadap abnormal return
saham Perusahaan properti di bursa efek jakarta Periode 2000 – 2005”, Skripsi- Universitas
Sebelas Maret, 2007.
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Hal tersebut didukung oleh penelitian Adriana Dian Natalia M
dengan judul Pengaruh Price to Book Value, Earning per Share terhadap
return saham dengan Price Earning Ratio sebagai variabel mediasi studi
empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konssumsi
yang listing di BEI periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa PBV berpengaruh terhadap return saham, artinya semakin tinggi
rasio PBV suatu perusahaan menunjukan semakin tinggi tingkat
pengembalian (return) saham.74 Hipotesis yang dirumuskan:
HO4

: Price to Book Value tidak berpengaruh terhadap abnormal return
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha4

: Price to Book Value berpengaruh terhadap abnormal return
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

5. Pengaruh Return On Assets terhadap Trading Volume Activity
Return on asset yang cenderung kecil menunjukkan bahwa kinerja
perusahaan kurang maksimal dan keuntungan yang diperoleh investor juga
ikut kecil. Dengan demikian pembagian deviden cenderung kecil. Dengan
kecilnya nilai deviden yang diperoleh investor maka daya minat investor
yang ingin menanamkan modalnya ke perusahaaan juga ikut menurun. Hal
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tersebut berdampak pada kecilnya trading volume activity karena investor
jarang memperdagangkan saham sektor ini, begitupu sebaliknya.
Hal tersebut didukung oleh penelitian Ristanti Akseptori,
Norromadani Yuniati, dan Puspita Indah Kurniasari dengan judul
fundamental terhadap trading volume activity pada perusahaan industri
transportasi laut dan perikanan di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa Return On Assets tidak berpengaruh signifikan
terhadap trading volume activity.75 Hipotesis yang dirumuskan:
HO5

: Return On Assets tidak berpengaruh terhadap trading volume
activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode
sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha5

: Return On Assets berpengaruh terhadap trading volume activity
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

6. Pengaruh Return On Equity terhadap Trading Volume Activity
Return on equity merupakan rasio yang menggambarkan sejauh
mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh
pemegang saham. Semakin tinggi ROE yang dicapai perusahaan, maka
perusahaan semakin tinggi memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang
saham. Hal ini akan diperhatikan oleh calon pemegang saham dalam
memutuskan pembelian harga saham.
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Terhadap Trading Volume Activity Pada Perusahaan Industri Transportasi Laut Dan Perikanan
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Hal tersebut didukung oleh penelitian Fatharani Fitri Rosyida
Setiadi dan Muhammad Azhari, S.E, M.B.A, dengan judul pengaruh
Return On Equity dan Return On Investment terhadap trading volume
activity perusahaan subsektor makanan dan minuman (peiode 2014-2016).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh
terhadap trading volume activity baik secara parsial maupun simultan.76
Hipotesisi yang dirumuskan:
HO6

: Return On Equity tidak berpengaruh terhadap trading volume
activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode
sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha6

: Return On Equity berpengaruh terhadap trading volume activity
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

7. Pengaruh Earning Per Share terhadap Trading Volume Activity
Earnings Per Share (EPS) adalah tingkat keuntungan bersih untuk
tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan. EPS diperoleh dari
laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah ratarata saham biasa yang beredar. EPS menggambarkan profitabilitas
perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Semakin tinggi
nilai EPS semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan
kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang
saham, serta dapat menaikan jumlah volume perdagangan sahan.
76

Fatharani Fitri Rosyida Setiadi dan Muhammad Azhari, “Pengaruh Return On Equity
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Hal tersebut didukung oleh penelitian Irtifa Citra Agustin, dengan
judul pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham dan volume
perdagangan saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek
Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa EPS yang berpengaruh
signifikan terhadap volume perdagangan saham.77 Hipotesis yang
dirumuskan:
HO7

: Earnings Per Share tidak berpengaruh terhadap trading volume
activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode
sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha7

: Earnings Per Share berpengaruh terhadap trading volume activity
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

8. Pengaruh Price to Book Value terhadap Trading Volume Activity
Menurut Ang tahun 1997, PBV menunjukkan seberapa jauh sebuah
perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah
modal yang diinvestasikan, sehingga semakin tinggi PBV, menunjukkan
semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.
Oleh karena itu dengan melihat PBV yang tinggi, minat investor untuk
menanamkan modalnya pada peusahaan tersebut akan naik dan saham
perusahaan akan sering diperdagangkan.
Hal tersebut didukung oleh penelitian dengan judul analisis
pengaruh total asset turnover, price to book value, debt to equity ratio
77
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terhadap expected return dengan trading volume activity sebagai variabel
intervening (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang
Terdaftar di BEI Periode 2013-2017). Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Price to Book Value berpengaruh positif signifikan terhadap
trading volume avtivity.78 Hipotesis yang dirumuskan:
HO8

: Price to Book Value tidak berpengaruh terhadap trading volume
activity saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode
sekitar peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China

Ha8

: Price to Book Value berpengaruh terhadap trading volume activity
saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode sekitar
peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China
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Zaenal Hadhirin, “Analisis pengaruh Total Asset Turnover, Price to Book Value, Debt
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