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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pasar modal merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui 

perkembangan ekonomi suatu  negara. Perkembangan pasar modal di Indonesia 

telah menunjukkan  kemajuan seiring dengan kemajuan perkembangan ekonomi 

yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas 

penduduk muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan 

industri keuangan syariah, maka dari itu Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mengembangkan pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menggunakan 

prinsip, prosedur, asumsi, instrumen dan juga aplikasi yang bersumber dari syariat 

islam. Pasar modal syariah merupakan salah satu produk dari industri keuangan 

syariah selain perbankan dan pembiayaan. Pasar modal syariah ini juga memberi 

peranan penting bagi perkembangan industri keuangan syariah.  

 Sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar modal ada beberapa macam, 

diantaranya saham, obligasi, SBI. Beberapa sekuritas yang diperdagangkan 

tersebut tentu saja mengandung risiko. Saham merupakan salah satu sekuritas 

yang diperdagangkan di pasar modal dan memiliki risiko paling tinggi karena 

investor tidak memiliki kepastian mengenai return yang akan mereka terima di 

masa mendatang. Hal ini sesuai dengan definisi investasi menurut Sharpe dalam  
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Laelah (2008), bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang 

pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. 

Huda (2007 : 16) Risiko dari sekuritas dapat berupa risiko spesifik (risiko 

tidak sistematis)  dan risiko sistematis. Risiko spesifik atau tidak sistematis adalah 

risiko yang disebabkan oleh faktor – faktor yang unik pada suatu sekuritas, dan 

dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko 

yang disebabkan oleh faktor – faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas 

sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diverisifikasi. Risiko sistematis 

merupakan risiko yang mempengaruhi semua perusahaan, karena disebabkan oleh 

faktor – faktor yang bersifat makro, seperti perubahan kondisi perekonomian, 

perubahan tingkat suku bunga, inflasi, kebijakan pajak dan lain –lain. Laelah 

(2008) risiko sistematik ini juga disebut dengan beta. Menurut Halim (2003) 

dalam Zubaidah (2004) perubahan return saham terhadap return saham pasar ini 

disebut beta saham. Jadi beta saham syariah merupakan perubahan return saham 

syariah terhadap return saham pasar syariah. 

 Naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dollar 

mempengaruhi keputusan masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada 

saham. Naik turunnya nilai tukar sendiri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

di dalam dan di luar negeri, contohnya inflasi dan keamanan di dalam negara 

tersebut. Inflasi menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga umum, yang mana 

nilai uang sebagai refleksi harga umum tidak stabil. Ketika inflasi terjadi 

kemampuan daya beli masyarakat menjadi turun sehingga pemerintah mengambil 

kebijakan menaikkan suku bunga agar banyak masyarakat menabung. Hal ini 
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dilakukan agar kondisi ekonomi menjadi stabil. Namun jika suku  bunga lebih 

tinggi dari return saham maka masyarakat akan cenderung memilih investasi yang 

bebas risiko seperti obligasi dan deposito dibanding dengan investasi saham yang 

lebih besar risikonya. Risiko beta saham menjadi tinggi. Return saham naik turun 

tergantung dengan permintaan investor. Menurut Halim (2003:8) Semakin tinggi 

permintaan terhadap saham semakin tinggi pula return saham . 

Rasio profitabilitas juga menjadi salah satu tolok ukur bagi seseorang yang 

akan menginvestasikan dananya dan orang yang akan melakukan permintaan 

pembiayaan (kredit), rasio profitabilitas dapat dilihat melalui laporan keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, menurut Zubaidah (2004), dalam melakukan 

investasi, seorang investor tentu akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

yang mempunyai kinerja yang baik. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat meningkatkan kekayaan bagi pemegang sahamnya. Artinya, 

perusahaan berhasil memberikan tingkat pengembalian sebagaimana yang 

diharapkan oleh para investor, yang berupa capital gain atau dividend. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

Apakah nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, rasio profitabilitas 

berpengaruh terhadap beta saham syariah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar 

rupiah, tingkat suku bunga, rasio profitabilitas terhadap beta saham syariah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pelaku bisnis dan praktisi keuangan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi serta pemahaman mengenai beta saham syariah dan 

variabel – variabel yang mempengaruhinya untuk digunakan sebagai salah 

satu masukan dalam mempertimbangkan keputusan investasi. 

b. Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk meneliti tentang beta saham syariah dan 

variabel-variabel yang mempengaruhinya 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah memahami persoalan dan juga pembahasannya 

maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

juga sistematika penulisan 
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian – penelitian terdahulu, 

landasan teori yang berkaitan dan mendasari penelitian, 

kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. 

 BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan pemikiran, batasan 

penelitian, identifikasi variabel yang akan diteliti, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel data dan metode pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 

 BAB IV  : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISI 

DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, 

analisi data serta pembahasannya. 

 BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, 

penelitian dan saran 

 

  




