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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan kelengkapan dan jangka menengah dan jangka panjang
yang dibutuhkan untuk menunjang perekonomian suatu negara salah satunya
terjawab dengan dibukanya bursa saham di negara tersebut. Begitu pula di
Indonesia, sejak diresmikan Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1977, BEJ
telah mengambil peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan di resmikannya Pasar modal, diharapkan dapat menjembatani aliran
dana dari pihak-pihak yang memiliki dana (investor), dengan pihak
perusahaan yang memerlukan dana. Pasar modal di Indonesia mempunyai
tujuan dan misi yang lebih luas, sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia
yang berusaha untuk mengeluarkan perekonomian yang berazaskan
kekeluargaan (Tandelilin, 2001).
Pasar modal merupakan sumber dana ekstern utama bagi perusahaan
setelah Supplier dan Bank. Untuk melindungi praktek yang tidak sehat pasar
modal diperlukan regulasi untuk mengatur pasar modal tersebut.
Bursa Efek Jakarta merupakan pasar modal yang sedang berkembang
yang perdagangannya jarang terjadi atau disebut juga dengan pasar yang tipis
(thin market). Salah satu konsekuensi thin market adalah terjadinya
perdagangan yang tidak sinkron. Hal ini berakibat pada beta yang bias,
sehingga perlu dilakukan koreksi.
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Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengoreksi beta bias
adalah metode Scholes dan Williams, Dimson, Fowler dan Rorke, yang
menghitung beta dengan menggunakan periode maju (lead) dan periode
mundur (lag) dengan hasil nilai rata-rata beta setelah dikoreksi mendekati
nilai satu (Hartono dan Surianto 2000).
Konsep beta hingga saat ini merupakan konsep yang sangat penting
dalam manajemen portofolio. Peran beta dalam manajemen portofolio pada
dasarnya dibagi menjadi tiga peran utama, yaitu (1) meramalkan risiko
sistematis portofolio, (2) ukuran risiko sistematis yang terjadi (realized market
risk), (3) meramalkan return yang diharapkan dari suatu portofolio (Tandelilin
dan Lantara, 2001).
Menurut Sumiliar (2003), BAPEPAM telah mengeluarkan ketentuan
persyaratan untuk pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang antara
lain dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Pertama, perusahaan memperoleh laba operasional dan laba bersih dalam
dua tahun terakhir.
2. Kedua, perusahaan memperoleh total kekayaan (asset) sekurangkurangnya sebesar 20 Milyar Rupiah, modal sendiri (ekuitas) sekurangkurangnya sebesar 7,5 Milyar Rupiah, maupun modal disetor sekurangkurangnya sebesar 2 Milyar Rupiah.
Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus memiliki
profitabilitas yang memadai yang dapat diukur dengan berbagai indikator
seperti: tingkat pengembalian investasi (Return on Investment), tingkat
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pengembalian ekuitas (Return on Equity), maupun laba perlembar saham
(Earning Per Share). Persyaratan tersebut juga mensyaratkan perusahaan
harus memiliki rasio leverage (rasio hutang terhadap aktiva) maksimal sebesar
62,5% maupun rasio hutang terhadap ekuitas (debt equity ratio) maksimal
167%.
Pasar modal merupakan salah satu instrumentasi sistem keuangan yang
menjadi tolok ukur perkembangan suatu negara. Perkembangan pasar modal
di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan seiring dengan perkembangan
ekonomi Indonesia. Seiring perkembangan pasar modal, maka dikembangkan
pula pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menggunakan prinsip,
prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai
epistemologi Islam.
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan
diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) atas Prakasa PT. Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dengan PT. Danaraka Investment Manajemen (DIM).
Peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) dirasa telah mengakomodasikan
kebutuhan para investor muslim yang mempertimbangkan aspek nilai-nilai
islami dalam berinvestasi, selain mempertimbangkan aspek return dan risiko
yang terkandung dalam suatu sekuritas (Achsien, 2003:18). Jakarta Islamic
Index (JII) merupakan kumpulan dari 30 jenis saham dari emiten-emiten yang
kegiatan usahanya memenuhi ketentuan hukum syariah. Penentuan Kriteria
komponen Jakarta Islamic Index (JII) tersebut disusun berdasarkan
persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
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Saham-saham Jakarta Islamic Index (JII) dan LQ-45 adalah sahamsaham blue chip yang masih sangat likuid dibanding saham-saham lainnya
(Yasni, 2004). Perolehan return/gain atas saham-saham blue chip akan sangat
tergantung pada keputusan pembelian dan penjualan dalam volume dan
frekuensi yang optimum. Investor dalam berinvestasi di pasar modal selalu
dihadapkan dengan return dan risiko atas investasi yang dimilikinya.
Berdasarkan

hasil

penelitian

soegiarto

(2002)

beta

akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap beta saham, namun didapatkan hasil yang
berbeda dalam penelitian Mardiyah (2001). Penelitian mengenai pengaruh
profitabilitas terhadap beta saham menarik untuk dilakukan kembali. Dalam
penelitian Mariayana (2001) profitabilitas yang diukur menggunakan Return
on Investment (ROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap beta saham.
Adapun dalam penelitian Setiawan (2003) didapatkan hasil yang berbeda
dalam pengukuran (ROI) terhadap beta saham. Penambahan variabel asset
growth, likuiditas maupun financial laverage perlu dilakukan dalam
penelitian ini dikarenakan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan
sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Variabel asset growth
berpengaruh signifikan terhadap beta saham dalam penelitian yang dilakukan
oleh Indriastuti (2001), namun hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian
yang dilakukan oleh Soegiarto (2002), Setiawan (200), maupun Mainingrum
(2004). Hasil penelitian yang dilakukan Indriastuti (2001) terhadap variabel
financial leverage dan likuiditas menunjukkan hubungan yang signifikan
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terhadap beta saham. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Soegiarto
(2002) maupun Mainingrum (2004) menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi beta atau
risiko sistematis saham syariah merupakan hal yang menarik untuk di lakukan
karena sifat dari risiko yang selalu melekat pada setiap investasi terutama
dalam setiap saham, baik saham biasa maupun saham yang sesuai dengan
kaidah syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini
yaitu dengan menggunakan variabel dependen yang berbeda yakni beta saham
syariah dan dalam tahun pengamatan yang berbeda.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk
melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Rasio Profitabilitas, Beta
Akuntansi, Financial Leverage, Likuiditas, dan Asset Growth, Terhadap Beta
Saham Syariah Pada Perusahaan Publik di BEJ.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah apakah rasio profitabilitas, beta akuntansi, financial
laverage, likuiditas , dan asset growth berpengaruh terhadap beta saham
syariah.

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel rasio profitabilitas, beta
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akuntansi,

financial

laverage,

likuiditas ,

dan

asset

growth

dapat

mempengaruhi beta saham syariah.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak
yang berkepentingan yaitu sebagai berikut ini:
1. Para praktisi pasar modal
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dipergunakan dalam
memperkirakan tingkat risiko saham khususnya, saham-saham kategori
sebagai saham syariah.
2. Para peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teori penelitianpenelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan bab-bab berikut ini adalah sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi landasan teori diantaranya, mengenai pasar modal dan pedoman
umum penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, prinsipprinsip syariah di pasar modal, investasi, saham syariah, konsep return
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dan risiko, beta sekuritas, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka
teoritis, dan hipotesis.
Bab III: METODE PENELITIAN
Berisi mengenai populasi, sampel, metode pengambilan sampel,
metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, analisis
data.
Bab IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Berisi mengenai data yang digunakan pengolahan terhadap data
tersebut, dan hasil dari analisis data dan pembahasan.
Bab V : PENUTUP
Berisi mengenai kesimpulan dan implikasi yang didapatkan dari
hasil data yang dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian
dan saran-saran yang ditunjukkan untuk penelitian berikutnya.

