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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham dan 

obligasi. Bagi para investor, pasar modal merupakan tempat yang dapat 

dimanfaatkan untuk menginvestasikan dananya (dalam financial assets).  

Menurut Burhanuddin (2008), Pasar modal syariah adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip 

syariah dan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam 

dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum adanya 

peraturan ini. 

Ayat berikut merupakan dasar peraturan bermuamalah sesuai syariah: 

َنُكْم ِِبْلبَ اِطِل ِإَّلا أَْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم ۚ َوََّل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ۚ ِإنا  ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ََّل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (اَّللاَ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما )النساء: 92

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa: 

29). 
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ابن عمرنَ َهى َرُسوُل اَّللِّ صلاى اَّلّل عليِو وسلاَم عن بيِع الَغَرِر )رواه البيهقي عن  ) 

“Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung ) gharar.” (HR. Al-

Bayhaqiy dari Ibnu „Umar) 

Pasar modal menjadi salah satu alternatif bagi investor dalam melakukan 

investasi pada aset-aset financial. Pasar modal (capital market) merupakan pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, 

baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif 

maupun instrumen lainnya (Sari & Abundati, 2015). 

Tempat terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan Bursa efek. Bursa 

efek sendiri merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Bursa Efek Indonesia 

menyediakan berbagai jenis sekuritas yang ditawarkan oleh perusahaan dan dapat 

dipilih oleh investor sesuai dengan pertimbangan masing-masing pihak (Sari & 

Abundati, 2015). 

Seorang investor mempunyai kebebasan untuk memilih jenis saham, 

membeli jumlah lembar saham dan menentukan lamanya memegang aset pada 

perusahaan go public. Jika investor memprediksikan saham perusahaan yang 

dibelinya dapat menguntungkan, maka investor cenderung akan menahan 

sahamnya dalam jangka waktu yang lebih lama, dengan harapan bahwa harga jual 

saham tersebut lebih tinggi dimasa yang akan datang. Sebaliknya, investor akan 

segera melepas saham yang telah dibelinya, jika mereka memprediksikan harga 

saham tersebut akan mengalami penurunan. Hal ini dilakukan oleh para investor 

untuk mendapatkan gain yang sebesar-besarnya atas investasi yang dilakukan dan 

untuk meminimalkan terjadinya risiko yang akan dihadapinya (Arma, 2013). 
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Lamanya seorang investor menahan dananya pada suatu saham atau 

memegang saham untuk jangka waktu tertentu merupakan hal yang dikatakan 

sebagai Holding period (Sari & Abundati, 2015). 

Salah satu indeks saham  yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah 

perusahaan yang masuk dalam saham syariah atau perusahaan yang mempunyai 

kriteria sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang sudah terpapar diatas. 

Perusahaan-perusahaan tersebut akan masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index 

(JII). JII menyaring perusahaan hanya 30 perusahaan yang terdaftar mulai tahun 

berdirinya JII hingga saat ini. Data dibawah ini adalah data perusahaan yang 

berada di JII selama periode tiga tahun terakhir. 
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Tabel 1.1 Data Nama-nama Perusahaan Yang Terdaftar di JII 

Tahun 2014-2016 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk 

2 ADHI PT ADHI KARYA (Persero) Tbk 

3 ADRO PT ADARO ENERGY Tbk 

4 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 

5 ANTM PT ANEKA TAMBANG Tbk 

6 ASII PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 

7 BSDE PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk 

8 ICBP PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk 

9 INCO PT VALE INDONESIA Tbk 

10 INDF PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 

11 INTP PT INOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk 

12 KLBF PT KALBE FARMA Tbk 

13 LPKR PT LIPPO KARAWACI Tbk 

14 LPPF PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk 

15 LSIP PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk 

16 MIKA  PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk 

17 MYRX PT HANSON INTERNATIONAL Tbk 

18 PGAS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 

19 PTBA 
PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 

(Persero) Tbk 

20 PTPP 
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) 

Tbk 

21 PWON PT PAKUWON JATI Tbk 

22 SILO PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITAL Tbk 

23 SMGR PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk 

24 SMRA PT SUMMARECON AGUNG Tbk 

25 SSMS PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk 

26 TLKM 
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) 

Tbk 

27 UNTR PT UNITED TRACTORS Tbk 

28 UNVR PT UNILEVER INDONESIA Tbk 

29 WIKA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk 

30 WSKT PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 
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Tetapnya jumlah perusahaan yang terdaftar pada JII juga berpengaruh 

pada adanya fluktuasi volume transaksi saham. Perkembangan lebih rinci dalam 

beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1.2 Data Jumlah Perusahaan dan Volume Transaksi Saham di JII 

Tahun 2014-2016 

  

Tahun Jumlah Perusahaan Volume Transaksi Saham (Milyar Saham) 

2014 30 239,894 

2015 30 240,793 

2016 30 463,405 

Sumber: www.idx.co.id 

Dari tabel diatas, maka dengan secara singkat dapat dilihat adanya 

pertumbuhan volume transaksi saham syariah di JII, hal itu secara tidak langsung 

menjadi bukti bahwa saham yang berbasis syariah atau keuangan syariah 

mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya. Dan dari situ pulalah, investor tertarik 

untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. 

Penelitian mengenai holding period di Indonesia sudah banyak dilakukan 

akan tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan. Seperti 

halnya penelitian yang menemukan bahwa holding perioddipengaruhi oleh 

transaction cost yang tercermin dari bid-ask spread saham. Selain itu holding 

period juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu 

dari inflasi atau keadaaan perekonomian suatu negara, dan faktor internal yaitu 

dari transaction cost (market value, bid-ask spread, risk of return) (Utami & 
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Sedana, 2016). Menurut Perangin-angin (2013) menyatakan bahwa hasil 

penelitiannya menyimpulkan variance return merupakan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap holding period saham sektor pertambangan periode 2009 

hingga 2011. 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ulang dengan pengambilan beberapa variabel yang sama dan menggunakan 

penelitian holding period saham di perusahaan yang bergerak pada bidang 

Industri Manufaktur. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “AnalisisPengaruhMarket Value, Return on Asset, Bid 

Ask Spread, dan Earning per Share Terhadap Holding Period Saham 

Perusahaan Sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di JII 

2014-2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Market Value terhadap holding period saham di 

sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di JII tahun 2014-

2016 

2. Bagaimana pengaruh Return on Assets terhadap holding period saham di 

sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di JII tahun 2014-

2016 
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3. Bagaimana pengaruh Earning per Share terhadap holding period saham di 

sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di JII tahun 2014-

2016 

4. Bagaimana pengaruh Bid Ask Spread terhadap holding period saham di 

sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di JII tahun 2014-

2016 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pemegang saham mempunyai kendala untuk menentukan acuan yang tepat 

untuk mengambil keputusan holding period saham. 

2. Terjadinya perilaku investor yang tidak terduga dengan beramai-ramai 

menarik saham mereka secara mendadak maupun beramai-ramai menahan 

saham mereka. 

3. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh Market 

Value, Return on Asset,  Earning per Share, Bid ask Spread, terhadap 

holding period saham. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada 

“Pengaruh Market Value, Return on Asset, Earning per Share, Bid Ask Spread, 
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Terhap Holding Period Saham Sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang 

Tedaftar Di JII tahun 2014-2016”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Market Value terhadap holding period 

saham perusahaan sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar 

di JII tahun 2014-2016 

2. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset terhadap holding period 

saham perusahaan sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar 

di JII tahun 2014-2016 

3. Untuk menganalisis pengaruh Earning per Share terhadap holding period 

saham perusahaan sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar 

di JII tahun 2014-2016 

4. Untuk menganalisis Bid Ask Spread pengaruh terhadap holding period 

saham perusahaan sektor Industri Manufaktur di Indonesia yang terdaftar 

di JII tahun 2014-2016 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai 

pengetahuan khususnya dalam hal pengaruh holding period saham di sektor 
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Industri Manufaktur yang terdapat di JII, serta dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan atau 

kebijakan dalam melakukan investasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi holding period saham, sehingga dapat memprediksi holding period 

optimal. 

3. Bagi publik 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang holding period saham 

dan menjadikan masyarakat lebih memahami faktor faktor yang mempengaruhi 

adanya holding period saham di sektor Industri Manufaktur. 

1.7 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana. Dimana metode kuantitatif ini menitik 

beratkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang terukur, maka 

akan didapatkan suatu parameter dari pengaruh suatu variabel kepada variabel 

yang lainnya dan dimana nanti dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang diambil 

adalah data sekunder yang didapat dari laporan tahunan perusahaan industri 

manufaktur di JII dan www.idx.co.id dengan menggunakan periode tahun 2014-

2016.  
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1.8 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab 

III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Pembahasan, Bab VI 

Penutup. Untuk masing-masing isi dari tiap bagian adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini memberi penjelasan secara singkat apa yang dibahas dalam 

penelitian ini yang didalamnya terdiri dari beberapa unsur, yaitu: a.) Latar 

belakang, b.) Identifikasi masalah, c.) Batasan masalah, d.) rumusan  masalah, e.) 

tujuan peneliti, f.) metodologi penelitian, g.) sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka 

 Didalam bab ini berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, 

penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikiran dan hipotesis yang di ajukan 

pada penelitian selanjutnya. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini di uraikan tentang metode penelitian pada skripsi ini. Berisi 

tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis  yang digunakan untuk memberi jawaban atas permasalahan yang 

digunakan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

Data-data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menggunakan alat yang 

telah disiapkan. 
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BAB V Penutup 

 Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak 

yang berkepentingan yang dilanjutkan pada bagian akhir skripsi yaitu daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


