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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pasar  modal  sebagai  salah  satu  instrumentasi  sistem  keuangan 

merupakan  salah  satu tolak  ukur  perkembangan  ekonomi  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 (Hamzah, 2005). 

Islamisasi  Pasar  modal  yang  telah  diperjuangakan  oleh  beberapa 

kalangan  akhir  akhir  ini,  telah  memainkan  beberapa  peran  penting  yang 

mengubah  topography dari  sektor  keuangan.  Hal  ini  telah  menjadi  sumber 

utama  dari  pertumbuhan  pasar  modal  syariah,  dimana  produk  produk  dan 

pelayanan  pasar  modal    telah  diperhatikan  untuk  diubah  menjadi  produk-

produk dan pelayanan pasar modal syariah.  Indeks  Islam atau  Indeks syariah 

telah mengambil tempat pada proses Islamisasi pasar modal dan menjadi awal 

dari pengembangan pasar modal syariah (Nazwar, 2008). 

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  yang 

memiliki  komitmen dengan  prinsip  prinsip  Islam  dalam  menjalankan  dan 

memanajemen  investasi  mereka.  Karena  indeks  indeks  tersebut  diciptakan 
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dengan  beberapa  batasan-batasan  untuk  produk-produk  investasi  sesuai 

dengan  syariah. Bahkan  non muslim  juga  ikut masuk berinvestasi  di  Indeks 

Islam ini walaupun ada batasan batasannya. 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep 

syariah,  di  mana  setiap  perdagangan  surat  berharga  mentaati  ketentuan 

transaksi sesuai dengan  basis  syariah. Lembaga  keuangan  yang pertama  kali 

menaruh  perhatian  di  dalam  mengoperasikan  portofolionya  dengan 

manajemen portofolio syariah di pasar modal syariah adalah Amanah Income 

Fund  yang didirikan bulan  Juni 1986 oleh para  anggota the North American 

Islamic Trust yang  bermarkas  di Indiana, Amerika  Serikat. Beberapa  negara 

yang  proaktif dalam  menyambut  kedatangan  para  investor  muslim  maupun 

investor yang ingin memanfaatkan pasar modal yang berprinsipkan syariah ini 

dan  yang  konsisten  di  dalam  menerapkan  syariah  Islam  dalam  sendi 

kehidupannya adalah Bahrain Stock di Bahrain, Amman Financial Market di 

Amman,  Muscat  Securities  Kuwait  Stock  Exchange  di  Kuwait  dan  Kuala 

Lumpur Stock Exchange di Malaysia (Hamzah, 2005). 

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 
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mempunyai  tingkat  risiko  yang  tinggi.  Risiko  tinggi  tercermin  dari 

ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa datang. Hal ini 

sejalan  dengan  definisi  investasi  menurut  Sharpe  (1999)  bahwa  investasi 

merupakan  komitmen  dana  dengan  jumlah  yang  pasti  untuk  mendapatkan 

return yang tidak pasti di masa depan. 

Pasar  modal,  baik  pasar  modal  konvensional maupun  pasar  modal 

syariah memperdagangkan beberapa  jenis  sekuritas  yang mempunyai  tingkat 

risiko yang berbeda. Saham merupakan salah satu sekuritas diantara sekuritas-

sekuritas  lainnya  yang mempunyai  tingkat risiko  yang  tinggi.  Risiko  tinggi 

tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa 

datang.  Hal  ini  sejalan  dengan  definisi  investasi menurut  Sharpe  dalam 

(Tandelilin, 2001), bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah 

yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Dengan 

demikian, ada  dua  aspek  yang melekat  dalam  suatu  investasi,  yaitu  tingkat 

pengembalian  (return)  yang  diharapkan  dan  risiko  tidak  tercapainya  

return yang diharapkan. Risiko yang tinggi pada saham berhubungan dengan 

kondisi ekonomi makro, seperti resesi ekonomi,  gejolak  politik,  dan  lain  

sebagainya serta industri dan karakteristik perusahaan. 

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 
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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). 

Penelitian  sebelumnya  yang  masih  menimbulkan  kontroversi,  antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Eduardus Tandelilin (1997), Siti Zubaidah 

(2004), dan Robiatul Auliyah dan Ardi Hamzah  (2006). Penelitian Eduardus 

Tandelilin  (1997)  menemukan  bahwa  inflasi  dan  GDP berpengaruh  negatif 

tetapi  tidak  signifikan  terhadap  risko  sistematis,  sedangkan interest  rate 
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berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  risiko  sistematis. 

Demikian  juga hasil penelitian dari Siti Zubaidah (2004), menemukan bahwa 

inflasi  dan  kurs  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  beta 

saham.  Sedangkan Robiatul Auliyah  dan Ardi Hamzah  (2006), menemukan 

bahwa kurs dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap beta saham. 

Hasil  temuan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pendapat Birgham  dan Gapenski 

(1998) bahwa faktor fundamental makroekonomi; inflasi, kurs, tingkat bunga, 

dan  pertumbuhan  ekonomi  (GDP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  risiko 

sistematis. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian  tentang  “Perbedaan  Pengaruh  Karakteristik 

Perusahaan, Karakteristik Industri  dan  Makro  Ekonomi  terhadap 

Return Saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dalam  penelitian 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat  perbedaan  pengaruh  karakteristik  perusahaan  terhadap 

return saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh karakteristik industri terhadap return 

saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia? 

3. Apakah  terdapat  perbedaan  pengaruh  makro  ekonomi  terhadap return 

saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  adanya  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap return 

saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia. 

2. Menganalisis  perbedaan  pengaruh  karakteristik  industri  terhadap return 

saham antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia. 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh makro ekonomi  terhadap return saham 

antara Bank Syariah dan Bank Non Syariah di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dan  kegunaan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan diharapkan sebagai bahan masukkan bagi perusahaan 

agar dapat memanfaatkan pengukuran analisa fundamental dan makro 

ekonomi  (teknikal)  untuk  menetapkan  kebijakan  perusahaan  

dimasa yang akan datang. 

b. Bagi  investor  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  informasi  dalam 

mempertimbangkan  pengambilan  keputusan  investasi  sehubungan 

dengan  harapan  para  pemegang  saham  untuk mendapat  return  

saham atas sejumlah dana yang di investasikan. 

c. Bagi  penelitian  selanjutnya  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  

penelitian sehingga menjadi lebih komprehensif 
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2. Manfaat Teoritis 

Mengevaluasi pengembangan pengusaan ilmu yang bersifat teoritis selama 

di bangku perkuliahan dan aplikasi nyata berupa permasalahan yang harus 

di  hadapi,  serta  untuk menambah wawasan  yang  luas  tentang  

perbedaan pengaruh  karakteristik  perusahaan,  industri  dan makro  

ekonomi  terhadap Return Saham antara Bank Syariah dan Bank Non 

Syariah di Indonesia.  

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam  bab  ini  berisi  mengenai  latar  belakang  masalah, 

perumusan masalah,  tujuan  dan  manfaat  penelitian,  serta 

sistematika penelitian. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

 Dalam  bab  ini berisi uraian  mengenai  landasan  teori  yang 

melandasi penelitian  ini, hasil penelitian  terdahulu, kerangka 

pemikiran serta hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab  ini berisi mengenai  jenis penelitian, sumber data, 

metode  pengumpulan  data,  definisi  variabel,  definisi operasional 

variabel, penentuan sampel, serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab  ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, 

analisis, dan hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 


