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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perusahaan antara 
bank syariah dengan bank non syariah. Sampel dalam penelitian berjumlah 19 
perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-
2013. Teknik penambilan dengan pengambilan sampel dengan metode purposive 
sampling. Metode analisis data yang digunakan dengan analisis diskriptif, uji 
normalitas, uji homogenitas, dan uji beda. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik 
perusahaan yang diukur dengan profitabilitas (p-value =0,041) dan leverage (p-
value= 0,009) antara bank syariah dan non syariah terdapat perbedaan, karena 
hasil pengujian kurang dari p-α (<0,05). Untuk karakteristik Industri yang diukur 
dengan jenis industri ((p-value =0,001) dan ukuran bank  (p-value= 0,000), antara 
bank syariah dan non syariah terdapat perbedaan, karena hasil pengujian kurang 
dari p-α (<0,05). Sedangkan Macro economi yang diukur dengan inflasi (p-value 
=0,001), kurs dollar (p-value= 0,000) dan suku bunga, antara bank syariah dan 
non syariah terdapat perbedaan, karena hasil pengujian kurang dari p-α (<0,05). 
 
Kata Kunci: Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Industri, dan Macro 
Economi 

 
Abstract 

This study aims to determine the differences between Islamic banks with 
a firm non-Islamic banks. The samples are 19 companies listed in the Indonesia 
Stock Exchange in 2011-2013. The technique of taking the sample with purposive 
sampling method. Data analysis method used descriptive analysis, normality test, 
homogeneity test, and test different. 

Results from this study can be concluded that the characteristics of the 
company measured by profitability (p-value = 0.041) and leverage (p-value = 
0.009) between Islamic banks and non sharia there is a difference, because the test 
results is less than p-α (<0, 05). The Industry characteristics as measured by type 
of industry ((p-value = 0.001) and the size of the bank (p-value = 0.000), between 
banks and non-Islamic sharia there is a difference, because the test results is less 
than p-α (<0.05). While Macroeconomic measured by inflation (p-value = 0.001), 
the dollar exchange rate (p-value = 0.000) and interest rates, among Islamic banks 
and non sharia there is a difference, because the test results is less than p-α 
(<0.05). 
 
Keywords: Company characteristics, characteristics of the Industry and Macro 
Economy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 

 
Pasar modal merupakan salah satu unstrumen yang menjadi tolak ukur dari 

perkembangan di suatu negara. Seiring perkembangan pasar modal yang semakin besar 

pasar modal terdapat 2 jenis pasar modal yaitu pasar modal syariah dan konsep. 

Diantara 2 jenis pasar modal tersebut yang mebedakan adalah, jika pasar modal 

konvensional lebih menggunakan prinsip mencari keuntungan dari pada syariah yang 

lebih mengedepankan prinsip islami. Pada akhir-akhir ini keuangan berbasis syariah 

telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan dimana keuangan berbasih syariah 

digunakan untuk menghindari unsur riba. Beberepa Indeks besar Islam didunia seperti 

Dow Jones Islamic Market Index (DJMI), RHB syariah Index, Kuala Lumpur Syariah 

Index (dll) telah berkembang dan telah mulai popular diantara komunitas muslim. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia juga mengikuti perkembangan di 

negara-negara lain dengan membentuk pasar modal syariah. Hadirnya pasar modal 

syariah yang diluncurkan pada bulan Juli 2000 ditandai dengan berdirinya Jakarta 

Islamic Index tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan cara yang syariah. Pada perdagangan beberapa jenis sekuritas, 

mempunyai tingkat return dan risiko yang berbeda. Saham merupakan salah satu 

sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi tercermin dari 

ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa datang. 

Kinerja pasar modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan, 

tetapi juga oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan dan faktor 

internal perusahaan merupakan faktor fundamental yang sering dipakai sebagai dasar 

oleh para pelaku bursa untuk mengambil keputusan investasinya. Sehingga faktor 

fundamental meliputi faktor fundamental makro (eksternal) dan faktor fundamental 

mikro (internal). Faktor fundamental makro dalam istilah analisis pasar modal disebut 

dengan faktor fundamental negara, faktor ini bersifat uncontrollable sehingga tidak 

dapat dikendalikan perusahaan. Faktor fundamental makro meliputi faktor-faktor: (1) 

ekonomi, (2) sosial, budaya, demografi dan lingkungan, (3) kekuasaan politik, 

pemerintahan, dan hukum, (4) teknologi, dan (5) persaingan (David, F. R, 2003) 

Faktor fundamental makroekonomi; inflasi, tingkat bunga, kurs dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang sangat diperhatikan oleh para 

pelaku pasa bursa. Perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor ini dapat 



mengakibatkan perubahan-perubahan di pasar modal, yaitu meningkat atau menurunnya 

harga saham. Volatilitas dari harga-harga saham di pasar modal dapat berpotensi untuk 

meningkatkan atau menurunkan risiko sistematis. Oleh karena itu, perubahan-perubahan 

pada faktor makroekonomi dapat berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan 

risiko sistematis. Kondisi makroekonomi yang memburuk akan meningkatkan risiko 

sistematis, sedangkan kondisi makroekonomi yang membaik akan menurunkan risiko 

sistematis (Brigham and Houston, 1998). 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui analisis perbedaan dari karakteristik perusahaan, 

karakteristik industri, dan pengaruh makro ekonomi terhadap return saham antara Bank 

Syariah dan Bank Non Syariah yang ada di Indonesia. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian Pasar modal 

pasar modal tidak hanya menyangkut tempat dalam arti fisik yang 

mempertemukan kedua belah pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan 

dana saja, melainkan juga tempat yang mempertemukan kedua belah pihak untuk 

terjadinya transaksi perdagangan aktiva keuangan jangka panjang. Surat berharga yang 

diperjualbelikan di pasar modal adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu badan 

hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), baik yang dimiliki oleh swasta maupun 

pemerintah. Dengan demikian pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia 

usaha dan alternatif untuk melakukan investasi bagi para investor maupun pemodal. 

Menurut Sartono (2000) pasar modal bisa memberikan manfaat bagi 

kelangsungan hidup negara pada umumnya, sedangkan yang khusus bisa memberikan 

manfaat bagi emiten, pemodal, lembaga penunjang, dan pemerintahan. Manfaat yang 

bisa dirasakan oleh mendapatkan dari pasar modal bagi emiten dengan menjual sebagian 

saham bisa mendapatkan dan yang lebih besar, bagi investor dengan membeli saham 

mendapat keuntungan berupa deviden, dan bgi pemerintahan bisa mendapatkan 

keutungan berupa pajak yang diberikan dan menambah cadangan devisa. 

 Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Syariah adalah 

indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan 

mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (listing) 

sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada 



emiten yang menjual sahamnya di bursa dengan usaha yang bergerak di sektor yang 

bertentangan dengan prinsip Syariah atau yang memiliki sifat merusak kehidupan 

masyarakat. 

Dalam pasar modal Syariah, tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung 

transaksi bunga (ribawi), transaksi yang meragukan (gharar), dan saham perusahaan 

yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal Syariah harus bebas dari 

transaksi yang tidak beretika dan tidak bermoral, yakni manipulasi pasar, transaksi yang 

memanfaatkan orang dalam (insider trading), dan melakukan penjualan atas barang yang 

belum dimiliki (short selling). Adapun perbedaan pasar modal syariah dan konvensional 

adalah sebagai berikut: 

Tabel II.1 
Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional 

 
No Perbedaan Syariah Konvensional 

1. Instrumen Saham Syariah, 
obligasi Syariah dan 
reksadana Syariah 

Saham (stock), 
obligasi (bond), 
berbagai instrument 
derivatif seperti opsi 
(option), waran 
(warran), right, dan 
reksadana (mutual 
fund) 

2. Indeks Saham Memasukkan 
seluruh saham yang 
tercatat di bursa 
dengan berdasarkan 
aspek halal haram 

Memasukkan 
seluruh saham yang 
tercatat di bursa 
dengan mengabaikan 
aspek halal haram 

3. Transaksi  Tidak diperbolehkan 
transaksi yang 
mengandung 
transaksi bunga 
(ribawi), transaksi 
yang meragukan 
(gharar), dan saham 
perusahaan yang 
bergerak pada 
bidang yang 
diharamkan 

Manipulasi pasar, 
transaksi yang 
memanfaatkan orang 
dalam (insider 
trading), dan 
melakukan penjualan 
atas barang yang 
belum dimiliki 
(short selling). 

Sumber: Anwar, 2008 

 

 



Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela 

dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas 

pengungkapan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas 

yang satu dengan yang lain. Menurut Sembiring (2005) karakteristik perusahaan dapat 

dilihat melalui: 1) rasio profitabilitas 2) leverage pada suatu perusahaan. 

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya 

perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Laba yang tinggi 

akan berpengaruh terhadap return saham dan beta saham. Menurut Brigham & Houston 

(2004) salah satu alat yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah net profit 

margin. Rasio net profit margin mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu 

rupiah penjualan. Brigham & Houston (2004) menyatakan bahwa rata-rata industri untuk 

rasio net profit margin adalah 5%, sehingga secara umum rasio net profit margin suatu 

perusahaan dikatakan rendah apabila kurang dari rata-rata industri atau < 5%.  

Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan 

oleh besarnya volume penjualan (Ashari et. Al, 2004). Leverage operasi merupakan salah 

satu faktor yang mendorong terjadinya perataan laba. Leverage menggambarkan sejauh 

mana modal pemilik dapat menutupi hutang kepada pihak di luar perusahaan. Semakin 

tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap 

kontrak hutang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih 

tinggi dibandingkan laba di masa depan. Agar laba yang dilaporkan tinggi maka manajer 

harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. 

Karakteristik Industri 

Menurut Anggraini (2006) karakteristik perusahaan diukur berdasarkan: 1) tipe 

industri; 2) ukuran perusahaan. Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri 

yang high-profile dan industri yang low-profile. Industri high-profile adalah perusahaan 

yang mempunyai tingkat sensivitas yang tinggi terhadap lingkungan (consumer 

visibility), tingkat risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan 

tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas 

mengenai aktivitas perusahaannya. Industri low-profile adalah kebalikannya. 

Menurut (Hasibuan, 2001; Henry dan Murtanto, 2001; Utomo, 2000; Sembiring, 

2005) yang membagi kalsifikasi perusahaan high profile dan low profile. Perusahaan 

yang termasukndalam high profile adalah perusahaan perminyakan dan pertambangan, 



kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, 

media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan 

yang termasuk dalam perusahaan low profile adalah perusahaan bangunan, keuangan dan 

perbankan, supplier peralatan medis, retailer tekstil, produk personal dan produk rumah 

tangga. 

Ukuran perusahaan (size) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan 

(Sembiring, 2005). perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, 

perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas 

dibanding perusahaan kecil. 

Makro Ekonomi 
Menurut Tandelilin (2010), analisis ekonomi adalah salah satu dari tiga analisis 

yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Pasar modal 
mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi 
ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas 
investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perusahaan 
lingkungan makro ekonomi.  Lingkungan makro ekonomi adalah lingkungan yang 
mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari (Tandelilin, 2010). Beberapa variabel 
makro ekonomi (Tandelilin, 2011) yaitu inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan 
ekonomi, nilai tukar, dll. Namun, variabel makro ekonomi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 1) inflasi, 2) tingkat suku bunga dan 3) kurs rupiah. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga barang atau jasa untuk menarik 
secara umum dan terus-menerus (Tandelilin, 2011). Akan tetapi inflasi biasanya terjadi 
ketika jumlah uang yang semakin banyak atau dengan jumlah uang yang sama maka 
jumlah barang yang dibeli semakin berkurang. 

Tingkat suku bunga adalah beban atau biaya yang dibebankan kepada peminjam 
oleh pemberi pinjaman (Tandelilin, 2011). Tingkat bunga yang dimaksudkan dalam 
variabel makro ekonomi pada penelitian ini adalah bunga yang tercantum di dalam surat 
berharga. Kurs dapat dibedakan menjadi dia, yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs 
nominal adalah harga relatif dari ata uan dua negara sedangkan kurs riil adalah harga 
relatif dari barang-barang kedua negara tersebut (Tandelilin, 2011). 
Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini landasan teori digunakan untuk membuat alur sehingga dapat 
menemukan hasil yang diharapkan mengenai perbedaan pengaruh karakteristik 



perusahaan, industri dan makro ekonomi terhadap return saham Bank Syariah dan Bank 
Non Syariah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 
sebagai berikut: 
H1 : Terdapat perbedaan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap return  saham Bank 

Syariah dan Non Syariah di Indonesia. 
H2 : Terdapat perbedaan pengaruh karakteristik industri terhadap return  saham Bank 

Syariah dan Non Syariah di Indonesia. 
H3 : Terdapat perbedaan pengaruh makro ekonomi terhadap return  saham Bank Syariah 

dan Non Syariah di Indonesia. 
III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Jenis Penelitian ini merupakan hypothesis testing artinya suatu penelitian yang 

sudah memliki kejelasan dan gambaran. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian (Sekaran, 2003). Populasi penelitian 

ini merupakan perusahaan yang masuk didalam perusahaan perbankan syariah dan non 

syariah yang terdaftar di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 

purposive samplin. Adapun kriteria–kriteria yang dalam pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang masuk atau tergabung dalam perusahaan perbankan yang mencakup 

dan bertahan selama tahun 2011-2013 dengan mengambil bedasarkan data perusahaan 

perbankan periode 2011 sampai dengan 2013.  

Karakterististik 
Perusahaan 

Karakteristik Industri 

Makro Ekonomi 

Return Saham  
Bank Syariah 

Return Saham  
Bank Non Syariah 

Perbedaan 



2. Emiten memiliki data laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel 

lain yang diperlukan dan mempunyai data keuangan lengkap, yaitu laporan keuangan 

audit per 31 Desember dan harga saham closed date yang dapat diandalkan 

kebenarannya pada tahun 2011-2013 

Jenis dan Sumber Data 

Menurut Nachrowi (2006) dalam ekonometrika terdapat tiga jenis data, yaitu time 

series (data runtun waktu), cross-section (data seksi silang), dan pooled data (data panel). 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan Jakarta Islamic Index pada tahun 2011–2013 yang telah dipublikasikan. 

Variabel dan Pengukuran 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara Bank 
Syariah dan Bank Non Syariah yaitu karakteristik perusahaan, karaktersitik industri, 
makro ekonomi terhadap return saham. Variabel-variabel pada karakteristik perusahaan 
yang dijadikan penelitian ini adalah net profit margin dan rasio leverage.  

Variabel-variabel industri adalah jenis industri dan  ukuran industri. Variabel 
jenis industri dibedakan antara hight profile dan low profile. Untuk ukuran industri 
diukur dengan menggunakan dummy yaitu nilai 0 untuk low profile dan 1 untuk hight 
profile yang dikelompokkan berdasarkan nilai dari total aset perusahaan. Sedangkan 
Variabel-variabel ekonomi makro adalah inflasi, kurs rupiah terhadap dollar dan suku 
bunga. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Return saham 
dihitung dengan persamaan: Ross et all (2003) 

1

1






t

tt

P
PPRi   

Dimana:  
Ri  = Return saham perusahaan i 
Pt  = Harga saham pada tahun t 
Pt-1 = Harga saham pada tahun t-1 

Metode Analisis Data 
Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bidang ilmu yang digunakan dalam mempelajari 
bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun data, dan penyajian data dalam sebuah 
penelitian. 

 



Uji normalitas 
Untuk mengetahui data ini berdistribusi normal atau tidak normal, maka dapat 

digunakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan 
mengenai normalitas adalah sebagai berikut. 

Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal. 
Jika p >0,05 maka distribusi data normal 

Uji Homogenitas 
uji homogenitas dapat dilakukan menggunakan metode Levene’s test for quality 

of variance dengan bantuan program SPSS for Windows dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hal ini dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari variansi yang sama atau tidak. 
Hipotesis dalam pengujian homogenitas data pretes pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

 : tidak terdapat perbedaan varians antara bank syariah dan bank konvensional 

 : terdapat perbedaan varians antara bank syariah dan bank konvensional 

Apabila dirumuskan ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
 :  

 :  

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu: 
Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka ditolak. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dar 0,05 maka  diterima 

Uji Beda 
Didalam pengujian ini  terdapat 2 metode yang bisa dipakai yaitu metode pertama 

dengan uji beda rata-rata (Paired Sample T test) dimana uji ini syarat yang harus 
dipenuhi bila data tersebut berdistribusi normal dan homogen, sedangkan metode yang 
kedua dengan uji sampel bebas (U Mann Whitney) dimana uji dapat dilakukan ketika 
data yang dipakai tidak berdistribusi normal dan homogen (Team Lab. Manajemen, 
2012). 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan hasil uji beda sebagai 
berikut. 

a. Menentukan H0 dan Ha 
H0 :µ1 = µ2 = Koefisien regresi sama / tidak berbeda (H0 diterima) artinya 

rata-rata nilai bank syariah dan konvensional sama. 
Ha: µ1 ≠ µ2, = Koefisien regresi berbeda (H0 ditolak) artinya rata-rata nilai 

bank syariah dan konvensional berbeda. 
b. Penentuan  tingkat level of signicance = 0, 05 

dk = (n-k) 



ttabel = α/2; (n-k) 
c. Menentukan nilai signifikan disetiap variabel yang diuji baik bank syariah dan 

bank konvensional. 
d. Membandingkan nilai signifikan yang dihitunng dengan nilai signifikan yang 

dipakai sebagai standar yaitu 5% 
e. Kesimpulan 

Kesimpulan  untuk menentukan Ho diterima atau ditolak ditentukan oleh 
pembanding antara probabilitas: 
p-value < p-α (0,05), maka H0 ditolak 
p-value < p-α (0,05), maka H0 diterima 

 
IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pengujian Normalitas dan Homogen 
pengujian normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat 
signifikansi 0,05, selain itu dilakukan juga pengujian atas homogenitas data yang 
digunakan dengan menggunakan Levene’s test for quality of variance, baik untuk 
perusahaan perbankan syariah maupun non syariah. Adapun hasil pengujian normalitas 
dan homogenitas adalah sebagai berikut. 

Tabel VI.1 
Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Data 

 
Variabel Keterangan Distribusi 

 Profitabilitas 0,340 > 0,05 Normal 
 0,437 > 0,05 Homogen 
 Leverage 0,221 > 0,05 Normal 
 0,461 > 0,05 Homogen 
 Jenis Industri 0,229 > 0,05 Normal 
 0,902 > 0,05 Homogen 
 Ukuran Perusahaan  0,224 > 0,05 Normal 
 0,110 > 0,05 Homogen 
Inflasi 0,577 > 0,05 Normal 
 0,253 > 0.05 Homogen 
Kurs Dollar 0,860 > 0,05 Normal 
 0,397 > 0,05 Homogen 
 Suku Bunga 0,216 > 0,05 Normal 
 0,583 > 0,05 Homogen 

Sumber: data sekunder diolah, 2013 

hasil semua variabel (profitabiltas, leverage, jenis industri, ukuran perusahaan, inflasi, 

kurs dollar, suku bunga)  menunjukkan semua berdistribusi normal dan homogen, 

dengan kata lain untuk pengujian hipotesis dilakukan uji-t beda rata-rata (t-test). 

 



Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

pengaruh karakteristik perusahaan, karakteristik industri dan makro ekonomi terhadap 

return  saham antara Bank Syariah dan Non Syariah di Indonesia. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel IV.2 

Uji Beda Dua Sisi (2-tailed) pada Bank di Indonesia 

Profitabilitas Bank Syariah -
Profitabilitas Bank Konvensional

Pair
1

Leverage Bank Syariah - Leverage
Bank Konvensional

Pair
2

Jenis Industri Bank Syariah - Jenis
Industri Bank Konvensional

Pair
3

Ukuran Bank Syariah - Ukuran Bank
Konvensional

Pair
4

Inflasi Bank Syariah - Inflasi Bank
Konvensional

Pair
5

Kurs Dollar Bank Syariah - Kurs
Dollar Bank Konvensional

Pair
6

Suku Bunga Bank Syariah - Suku
Bunga Bank Konvensional

Pair
7

2,155

2,834

-3,606

4,246

3,606

8,293

14,422

t

26

26

26

26

26

26

26

df

,041

,009

,001

,000

,001

,000

,000

Sig. (2-tailed)

 
Sumber: data sekunder diolah, 2014 

 
Berdasarkan hasil penelitian untuk perbedaan pengaruh karakteristik perusahaan, 

karakteristik industri, dan makro ekonomi terhadap return  saham antara Bank Syariah dan 

Bank Non Syariah di Indonesia diketahui bahwa variabel karakteristik perusahaan, karakteristik 

industri dan makro ekonomi terhadap return saham memiliki perbedaan antara Bank syariah dan 

Bank Non Syariah karena nilai signifikansinya < 0,05. 

Karakteristik perusahaan yang terdiri dari profitabilitas dan leverage. Profitabilitas 

mengindikasikan bahwa semakin perkembangan jaman banyak orang berfikir pada bank 

syariah dengan memakai sistem bagi hasil lebih menguntungkan dan sesuai prinsip-

prinsip syar’i daripada pada bank konvensional yang lebih menggunakan bunga, 

sedangkan leverage memberi sinyal masyarakat menganggap bank syariah memakai 

sistem perjanjian sesuai syar’i antara dua belah pihak lebih fleksibel dan tidak 

memberakan salah stu belah pihak dibandingkan bank konvensional yang sudah 

menetapkan aturan sendiri. 

Karakteristik Industri yang terdiri dari jenis dan ukuran. Industri 

mengindikasikan bahwa masyarakat lebih melihat bank non syariah dibandingkan bank 

syariah, karena bank non Syariah memiliki pengaruh secara global baik lingkungan, 

Karakteristik 
Perusahaan 

Karakteristik 
Industri 

Macro 
Ekonomi 



politik dan kompetisi yang lebih besar dari pada bank syariah yang menggunakan 

prinsip-prinsip syar’i sehingga memiliki pengaruh hanya pada domestik, sedangkan 

Ukuran perusahaan mencerminkan bank non syariah memiliki jangkauan lebih luas 

daripada bank syariah karena kebanyak bank non syariah dana yang dimiliki banyak 

diinvestasikan langsung ke sektor riil khususnya Usaha Kecil dan Menengah daripada 

bank syariah lebih fokus untuk pembiayaan dunia usaha dengan akad murabahah 

dimana pembiayaan itu digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Sedangkan yang 

pembiayaan jangka panjang peminjaman disesuikan dengan kesepakatan bersama 

mengingat bisa terjadinya besar kecil inflasi. 

Makro ekonomi yang terdiri dari Inflasi, kurs dollar, suku bunga. Inflasi 

mengindikasikan bank syariah memiliki tingkat inflasi lebih besar daripada non syariah 

dikarenakan dengan prinsip syariah ketika inflasi meningkat maka bank syariah akan 

meningkatkan pembiayaan, sedangkan dengan bank non syariah ketika inflasi naik 

maka bank tersebut meningkatkan suku bunga bank. Untuk kurs dollar mencerminkan 

bank syariah pembiayaannya pada akad-akad syariah domestik yang tidak dalam bentuk 

valuta asing. Sehingga kenaikan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (USD) justru 

berdampak negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. Dilihat dari bank non 

syariah jumlah kreditnya ke pihak ketiga dalam bentuk valuta asing (USD) sangat besar. 

Dengan kata lain ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah melemah atau menurun, bank 

mengalami risiko terhadap nilai tukar yang dikarena menikmati harga dolar turun . 

Sehingga bank harus membayar hutang kredit kepada bank lebih sedikit karena dolar 

bisa didapat dengan uang rupiah yang lebih sedikit ketika dikonversi. Dan untuk suku 

bunga menjelaskan bahwa bank  syariah memberikan beban biaya kepada peminjam 

oleh pemberi pinjaman dengan sistem bagi hasil sedangkan bank non syariah dengan 

bunga bank, akan tetapi ketika terjadi inflasi kedua jenis bank tersebut sama-sama 

mengalami inflasi. 

 

V. PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana terlah diinterpretasikan di dalam bab 

sebelumnya, makadapat ditarik kesimpulan: 

 Terdapat perbedaan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap return  saham antara 

Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia, sehingga H1 diterima, artinya 

antara perusahaan perbankan syariah dengan non syariah di Indonesia mempunyai 



kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan keuntungan dan menjamin seluruh 

total hutang, sehingga berdampak pada return saham perusahaan. 

 Terdapat perbedaan pengaruh karakteristik industri terhadap return saham antara 

Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia, sehingga H2 diterima, artinya jenis 

industri dan ukuran perusahaan yang berbeda pada perusahaan perbankan syariah 

dengan non syariah di Indonesia memberikan dampak yang berbeda pula terhadap 

return saham perusahaan. 

 Terdapat perbedaan pengaruh makro ekonomi terhadap return saham antara Bank 

Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia, sehingga H3 ditolak, artinya pasar 

perdagangan yang berbeda antara perbankan syariah dengan non syariah memberikan 

dampak yang berbeda pada return saham perusahaan 

Keterbatasan Penelitian 

Berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Tidak seimbangnya jumlah perusahaan perbankan syariah dan perusahaan perbankan 

Non Syariah menjadikan justifikasi dari hasil penelitian ini kurang begitu obyektif. 

 Penelitian ini terbatas pada faktor karakteristik perusahaan, karakteristik industri dan 

makro ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan 

perbankan syariah dan non syariah di Indonesia pada tahun 2011-2013. 

Saran 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, maka 

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

 Bagi Bank Syariah dan Bank Non Syariah, peningkatan return saham sangat 

dipengaruhi oleh faktor karakteristik perusahaan,  karakteristik industri dan makro 

ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap 

berbagai kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan terkait dengan 

karakteristik perusahaan, karakteristik industri dan makro ekonomi agar tidak 

berpengaruh negatif pada senitmen pasar saham. 

 Peningkatan minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah 

diharapkan dapat disikapi dengan baik oleh perusahaan-perusahaan perbankan syariah 

dengan memberikan pelayanan produk yang optimal dan bagi perusahaan perbankan 



Non Syariah dapat dijadikan sebagai sebuah masukan untuk semakin meningkatkan 

kualitas produk. 

 Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian melalui 

penambahan perusahaan sebagai sampel penelitian dan periode penelitian serta faktor 

utama yang berpengaruh terhadap return saham perusahaan. 

 


