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PERKEMBANGAN SAHAM-SAHAM SYARIAH (JII) DAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 

 
Abstrak 

Perkembangan kapitalisasi pasar modal syariah di Indonesia semakin meningkat. 

Penilai kapitalisasi pasar melalui pendekatan harga saham perusahaan yaitu 

dengan menilai buku perusahaan yang terlihat pada neraca perusahaan  dan faktor 

makro ekonomi. penelitian ini menggunakan variabel book value, debt equity 

ratio, return of asset, suku buga, dan nilai tukar dianggap memiliki pengaruh 

terhadap besar kecilnya harga saham 30 perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) 

pada tahun 2014-2018 yang diolah menggunakan analisis regresi data panel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh book value, debt 

equity ratio, return of asset, suku bunga, dan nilai tukar secara parsial terhadap 

harga saham di Jakarta Islamic Index (JII).  Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

book value berpengaruh negatif terhadap harga saham, debt equity ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, return of asset berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham, suku bunga berpengaruh negatif 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan nilai tukar berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

 

Kata Kunci: Jakarta Islamic Index (JII), Harga Saham, Book Value, DebtEquity 

Ratio, Return Of Asset, Suku Bunga, Nilai Tukar 

Abstract 

The development of the Islamic capital market in Indonesia is increasing. 

Appraisers of market capitalization through the company's stock price are valued 

at companies and macroeconomic factors. This research uses book value, debt 

equity ratio, asset return, interest rate, and exchange rate which are considered 

against the value of 30 small shares in the Jakarta Islamic Index (JII) in 2014-

2018 which are processed using panel data regression analysis. Jakarta Islamic 

Index (JII). The results of this study illustrate the book value, debt equity ratio, 

return on assets, interest rates, and exchange rates. The ratio has a significant 

positive effect on stock prices, asset returns have a significant positive effect on 

stock prices, interest rates have a significant negative effect on stock prices, while 

the exchange rate has a positive effect on stock prices.  

 

Keyword: Jakarta Islamic Index (JII), Stock Prices, Book Value, Debt Equity 

Ratio, Return of Assets, Interest Rates, Exchange Rates. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak lepas dari kondisi investasi 

didalamnya. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peran investasi. 

Pada negara maju, peran pasar modal lebih besar daripada institusi perbankan 
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didalam menyalurkan dana ke sektor produktif. Dewasa ini perkembangan pasar 

modal terus mengikuti perkembangan sistem keuangan yang ada. Salah satu 

pembaharuannya adalah pasar modal berbasis syariah yang mengikuti 

perkembangan industri keuangan syariah. Di pasar modal syariah Indonesiap pada 

tanggal 3 Juli 2000 PT. Danareksa Invesment Management menerbitkan Jakarta 

Islamic index (JII) merupakan pasar modal yang menggunakan mekanisme pasar 

modal syariah. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, pemerintah Indonesia 

menggunakan JII dalam memainkan perannya untuk perekonomian nasional 

(Oktaviani,2017). 

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor 

dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk 

melakukan investasi di bursa efek. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam 

memilih portofolio saham yang halal, karena sesuai dengan prinsip syariah dalam 

Islam. JII terdiri dari 30 perusahaan yang likuid assetnya memiliki jumlah 

kapitalisasi yang besar dibanding dengan perusahaan lainnya. Kapitalisasi pasar 

merupakan indikator perkembangan saham, dimana apabila harga saham naik 

maka akaan memicu kenaikan kapitalisasi pasar. Begitu juga apabila terjadi 

penurunan harga saham maka kapitalisasi pasar akan mengalami 

penurunan(Kurniawan, 2014).  

Perkembangan saham JII dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik 

faktor internal dari perusahaan maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi 

perekonomian Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini 

diarahkan pada judul penelitian “Perkembangan Saham-Saham Syariah (JII) 

dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Dengan variabel terikat adalah 

harga saham perusahaan di JII dan variabel bebas adalah book value, DER, ROA, 

suku bunga dan nilai tukar. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder aalah data yang 

bersumber dari penelitian-penelitian yang telah ada serta laporan dari instansi-

instansi tertentu , misalnya Bank Indonesia atau publikasi lainnya. Data sekunder 



 

3 

 

yang digunakan meliputi gabungan dari data time series dengan rentang waktu 

2014-2018 dan data cross section yang meliputi 30 perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang menghasilkan 610 observasi. Secara 

umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Bank 

Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk variabel harga saham, BV, 

DER,dan  ROA diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, variabel SB 

dan KURS bersumber dari website resmi Bank Indonesia, sedangkan data 

Kapitalisasi pasar saham syariah bersalah dari website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal 

ilmiah dan buku-buku teks. 

2.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh book value, 

debt equity ratio, return of asset, suku bunga dan nilai tukar terhadap harga saham 

adalah analisis regresi data panel. Model data panel merupakan persamaan model 

dengan mengkombinasikan antara data time series dan cross section, maka model 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Ln (Price)it = β0 + β1 Ln(BV)it + β2 Ln(DER)it + β3 (ROA)it + β4 (SB)it 

+β5 Ln(KURS)it + eit                                               (1)  

Di mana 

β0  = Intersep 

β1 – β5 = Koefisien  

Ln  = Logaritma Natural  

Pricet = Harga saham periode t 

DER  = Rasio total hutang terhadap modal 

BV  = Harga nilai buku 

SB  = Suku bunga  

KURS  = Nilai tukar $ terhadap rupiah 

e   = Error 

i  = Unit Cross section  

t   = Tahun ke t 
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Estimasi model ekonometri data panel di atas meliputi langkah-langkah  

1) Mengestimasi model data panel PLS, FEM, REM. 

2) Uji pemilihan data panel dengan menggunakan Uji Chow, dan Uji 

Hausman. 

3) Uji kebaikan model pada model data panel terpilih dan intepretasi 

R-Square. 

4) Uji validitas pengaruh. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil regresi data panel dengan tiga metode yaitu Pooled Ordinary Least Square, 

Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Tabel 1 menunjukkan hasil regresi 

data panel. 

Tabel 1  

Hasil Regresi Data Panel Cross Section 

Variabel  
Koefisien Model  

PLS FEM REM 

C 1.459.566 6.822.560 1.148.750 

Log (BV) 0.624294 -0.090446 0.242027 

Log (DER) 0.094499 0.263978 0.231870 

ROA 0.079960 0.080497 0.074984 

Suku_bunga -0.058676 -0.114999 -0.092853 

Log(KURS) -1.198.623 0.210225 -0.547927 

R2 0.588430 0.905106 0.371596 

Adj R2 0.573835 0.876298 0.349312 

F-Statistik 4.031.810 3.141.937 1.667.560 

Prob. F-

Statistik 
0.000000 0.000000 0.000000 

Sumber : BEI, BI,dan World Bank, diolah. 
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3.1. Uji Pemilihan Model Data Panel 

Untuk memilih model yang terbaik antara metode Common Effect, Fixed Effect, 

dan Random Effect menggunakan uji Chow dan Uji Hausman. 

3.1.1. Uji Chow (Likelihood Test Ratio) 

Hasil pengolahan uji Chow dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 12.888.248 (-29,112) 0.0000 

    

Sumber: BEI, BI dan World Bank, diolah. 

Nilai p-value atau probabilitas F test sebesar 0.0000 < 0.01 dan Chi-Square 

sebesar 0.0000 < 0.01. H0 ditolak maka model mengikuti Fixed Effect Method.  

3.1.2. Uji Hausman 

Hasil pengolahan uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Estmasi Data Panel Dengan Uji Hausman 

Test Summary 
 Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

Statistic 
Prob.  

Cross-section random  35.176.938 5 0.0000 

Sumber: BEI, BI, dan World Bank, diolah. 

Nilai p-value atau probabilitas Chi-Square Statistic atau Cross-sectoion rasndom 

sebesar 0.0000 < 0.01. H0 ditolak maka model mengikuti Fixed Effect 

Method.Dari uji pemilihan model di muka terpilih model Fixed Effect Method 

(FEM). 

3.2. Uji Kebaikan Model 

3.2.1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Dari hasil estimasi probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F pada estimasi 

model memiliki nilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. Disimpulkan bahwa model 

terestimasi FEM eksis. Variabel book value, debt equity ratio, return of asset, 

suku bunga, dan nilai tukar yang terdapat dalam persamaan regresi secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. 
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3.2.2. Interpretasi R-Squared (R2) 

Koefisien determinasi menunjukkan daya ramal dari model statistik terpilih. Hasil 

estimasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,905106, artinya 90,5% variasi variabel 

harga saham dapat dijelaskan oleh variable book value, debt equity ratio, return of 

asset, suku bunga, dan nilai tukar, sedangkan sisanya 9,5% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian. 

3.3. Uji Validitas Pengaruh Model Terpilih (Fixed Effect Metod/FEM) 

1) Prob.tBV sebesar, 0,3597 > 0,10 H0 ditolak maka variabel Log(BV) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap PRICE pada tingkat α = 10%. 

2) Prob. tDER sebesar  0,0718< 0.10, H0 diterima maka variabel 

Log(DER) berpengaruh signifikan terhadap PRICE pada tingkat α = 

10%. 

3) Prob. tROA sebesar 0.0000 < 0.01, H0 diterima maka variabel ROA 

berpengaruh signifikan terhadap PRICE pada tingkat α = 1%. 

4) Prob. tSukuBunga  sebesar 0.0005 < 0.01, H0 diterima maka variabel 

Suku_Bunga berpengaruh signifikan terhadap Price pada tingkat α = 

1%. 

5) Prob.tkurs sebesar, 0,7946 > 0,10 H0 ditolak maka variabel Log(Kurs) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap PRICE pada tingkat α = 10% 

Dari uji t di atas terlihat bahwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham adalah Debt Equty Ratio, Return Of Asset, dan Suku Bunga. Sedangkan 

Book Value dan Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap luas lahan signifikan. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pada hasil estimasi data panel terpilih model yang terbaik 

yaitu model Fixed Effect Model (FEM). 

2) Berdasarkan Uji Kebaikan Model variabel book value, debt equity ratio, 

return of asset, suku bunga, dan nilai tukar yang terdapat dalam 
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persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap harga saham 30 Perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 

2014-2018. 

3) Nilai Koefisien deteminasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,905106, 

artinya 90,5% variasi variabel harga saham dapat dijelaskan oleh 

variable book value, debt equity ratio, return of asset, suku bunga, dan 

nilai tukar, sedangkan sisanya 9,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

4) Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t), Book value (BV) memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Debt 

equity ratio (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham. Return of asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham.Suku bunga (SB) memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Nilai tukar 

(KURS) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

4.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1) Bagi calon investor yang ingin berivestasi pada saham, hendaknya 

lebih mempertimbangkan faktor DER, ROA, dan Suku bunga 

karena faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham 30 perusahaan di JII tahun 2014 sampai 

tahun 2018. 

2) Pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan nilai tukar dan 

tingkat suku bunga agar meningkatkan minat para investor dalam 

menanamkan modalnya ke perusahaan-perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat meningkat produktivitasnya. Dengan demikian 

perekonomian negara juga akan meningkat. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama dengan memasukkan variabel bebas lainnya, 

seperti Price Earning Ratio , Return On Equity, Return On 



 

8 

 

Investment, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga 

saham, mengingat R2
 dalam penelitian ini sebesar 90,5%. 

DAFTAR PUSTAKA 

Kurniawan. Asandimitra. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham 

Syariah dan Kinerja Indeks Saham Konvensional. Jurnal Manajemen . 

Vol. 2(4) 

Oktaviani, Retno Fuji. (2017). Index Harga Saham Islamic Internasional 

terhadap Jakarta Islamic Index. Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol. 

6(1) 

 

 


