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ABSTRAK
Dalam penelian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam Pengaruh

Faktor-Faktor Fundamental terhadap kinerja saham-saham yang termasuk dan memenuhi
syarat dalam kelompok kriteria Saham Syari’ah atau Indonesia Sharia Stock Index (ISSI),
atau yang umum disebut  Jakarta Islamic Index (JII). Data yang diambil secara pooling
untuk  perusahaan-perusahaan  Non  Bank,  sedangkan  periode  pengambilan  data
berdasarkan Laporan keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang secara terus
menerus  masuk  dalam  Jakarta  Islamic  Index  (JII). Faktor  Fundamental  yang
diperhitungkan dalam penelitian ini diantaranya:  Size (Ukuran Perusahaan), Debt Equity
Ratio, Working Capital Turn Over, Coverage Ratio, Firm Value, dan Return on Assets,
yang  mempengaruhi  Kinerja  saham-saham syari’ah.  Model  analisis  yang  digunakan
adalah model  Regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 18. Hasil
analisis  menunjukkan bahwa:   Size berpengaruh positif  signifikan,  Debt  Equity Ratio
berpengaruh  positif  signifikan,  Working  Capital  Turn  Over  berpengaruh  positif
signifikan, sedangkan Coverage Ratio perngaruh positif tapi tidak signifikan, Tobin Q
berpengaruh positif  signifikan,  dan Return On Assets berpengaruh negative tapi  tidak
signifikan.

Kata kunci: Faktor-faktor Fundamental, Kinerja saham dan Jakarta Islamic Index

PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi syariah

di  Indonesia diawali  dengan berdirinya
tiga  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah
(BPRS) di  Bandung dan satu BPRS di
Nangroe Aceh Darussalam. Selanjutnya,
diikuti  dengan  berdirinya  PT  Bank
Maumalat  Indonesia  pada  tgl.  1
Nopember  1991 dan  selanjutnya  mulai
beroperasi  per  1  Mei  1992,  yang
menjadi  bank  umum  pertama  yang
berbasis  syariah.  Dalam  rangka
mengembangkan  pasar  modal  syariah,
PT  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  bersama
dengan  PT  Danareksa  Investment
Management  (DIM)  meluncurkan
indeks  saham yang  dibuat  berdasarkan
syariah  Islam,  yaitu  Jakarta  Islamic
Index  (JII),  pada  yanggal  3  Juli  2000.
Jakarta  Islamic  Index  terdiri  atas  30
jenis  saham  yang  dipilih  dari  saham-
saham  yang  sesuai  dengan  syariah
Islam.  Jakarta  Islamic  Index
dimaksudkan  untuk  digunakan  sebagai
tolok ukur (benchmark) untuk mengukur
kinerja  suatu  investasi  pada  saham
dengan  basis  syariah.  Melalui  indeks
diharapkan  dapat  meningkatkan

kepercayaan  investor  untuk  mengem-
bangkan investasi  dalam ekuitas secara
syariah.

Pertimbangan  untuk  mener-
bitkan  instrumen  syariah  oleh  emiten
dirasakan  cukup  rasional,  mengingat
bahwa instrument syariah tidak mengacu
pada  bunga  yang  flat  atau  fluktuatif
yang  sangat  tergantung  pada  kondisi
moneter  suatu  negara.  Artinya:  bahwa
apabila  suatu  perusahaan  mengalami
kondisi  keuangan  yang  kurang  baik,
maka  return  yang  diberikan  kepada
pemegang  saham/nasabah  juga
disesuaikan  dengan  kondisinya,
sehingga  perusahaan  tidak  terlalu
khawatir  memikirkan  menganggung
risiko yang  berlebihan.  Dewan Syariah
Nasional-MUI  punya  otoritas  untuk
mengawasi  day  to  day  emiten-emiten
yang  sudah  mengeluarkan  produk
syariah.  Saham-saham  yang  dapat
diperdagangkan di pasar modal melalui
Jakarta  Islamic  Index  (JII)  adalah
saham  perusahaan  atau  industri  yang
tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan
kinerja  perusahaannya  sangat  baik,
sehingga  saham-saham  yang  dikate-
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gorikan  menjadi  saham  syariah  pada
Jakarta  Islamic  Index  (JII)  merupakan
saham blue-chip yang sebelumnya telah
menjadi saham unggulan indeks.

Dengan  semakin  meningkatnya
aktivitas  pasar  modal  di  Indonesia
setelah terjadi krisis 2008, memberikan
indikasi  bahwa  iklim  investasi  di
Indonesia  juga  menunjukkan  adanya
perkembangan  yang  positif  pula.  Hal
demikian  dapat  dilihat  dari  adanya
pertumbuhan  Index  Harga  Saham
Gabungan  (IHSG)  maupun  Jakarta
Islamic  Index (JII)  atau  sering  juga
disebut  Indonesia  Syaria  Stock  Index
(ISSI) yang cukup signifikan dari tahun
ke  tahun.  Data  bursa  menunjukkan
bahwa perkembangan IHSG dan JII per
akhir Desember 2008 – 2014 adalah sbb:
Tabel 1 Pergerakan IHSG dan JII tahun 2008
-2014

Berdasarkan   table  1  di  atas,
diketahui bahwa pada awal kebangkitan
setelah krisis 2008 kondisi pasar modal
Indonesia mengalami pertumbuhan yang
sangat  tinggi,  hal  ini  diperlihatkan dari
tingkat  pertumbuhan nilai  index saham
baik pada IHSG maupun pada kelompok
JII-nya.  Namun  pada  dua  tahun
berikutnya  pertumbuhan  mengalami
perlambatan  yang  sangat  drastis,  dan
bahkan  terjadi  pertumbuhan  yang
negative  pada  2013.  Kondisi  demikian
ini ternyata tidak terlepas dari pengaruh
perkembangan  faktor  makro  ekonomi
maupun  indikator  pasar  global  yang
masih  rentan  terhadap  aktivitas  bursa
Indonesia.  Disamping  itu  juga  perlu
dipahami  bahwa  para  pelaku  bursa  di
Indonesia ini yang memiliki kapitalisasi
besar  adalah  para  investor  asing,
sehingga  aktivitas  invstasinya  mampu
mengendalikan  serta  mempengaruhi
perilaku investor lokal dan investor kecil
lainnya.  Saham- saham yang tergabung
dalam  kelompok  JII  ini  secara  umum

memiliki  struktur  Fundamental  yang
relative  kuat,  sehingga  dampaknya
terhadap perkembangan indek pasarnya
masih cukup baik dan seimbang. 

Berdasarkan  latar  belakang  di
atas,  maka  pokok  permasalahn  yang
akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
apakah  faktor-faktor  fundamental  yang
terdiri  dari:  Size (Ukuran  Perusahaan),
Debt  Equity  Ratio,  Working  Capital
Turn Over, Coverage Ratio, Firm Value,
dan Return  on  Assets,   berpengaruh
terhadap kinerja saham syariah? 

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bagian ini  akan dibahas

beberapa sub bahasan tentang Landasan
Teori  yang  mendukung  penelitian  ini,
Rumusan  Hipotesis  dan  pembentukan
model Analisis. Berbagai landasan teori
yang  akan  digunakan  dalam penelitian
ini antara lain meliputi:
Kinerja Saham

Kinerja  saham  (Stock  perfor-
mence)  menunjukkan  bagaimana  suatu
saham  perusahaan  di  bursa  mampu
memberikan hasil (Return) bagi investor
pemegangnya.  Indikator  kinerja  saham
terlihat  dari  pergerakan  harga-harga
saham  yang  mengarah  adanya
peningkatan,  sehingga  menunjukkan
kinerja  saham  yang  positif  demikian
pula  sebaliknya.   Secara  konsep
pergerakan  harga-harga  saham  dibursa
ini  dapat  dipengaruhi  faktor
fundamental,  maupun  faktor  Tehnikal
pasar. Faktor Fundamental secara umum
akan  terlihat  dari  kinerja  perusahaan-
perusahaan  Emitennya,  sedangkan
faktor  Tehnikal  lebih  ditentukan  oleh
masalah tehnis yang terjadi di pasar atau
bursa.

Beberapa  pandangan  dan
pendapat  yang  menjelaskan  Kinerja
Saham  antara  lain  adalah:  Fabozzy
(2003)  menjelaskan  bahwa  Kinerja
Saham  adalah  tingkat  pengembalian
(Return)  yang  bisa  diperoleh
investornya.  Sulistyanto  dan  Wibisono
(2003)  menjelaskan  bahwa  Kinerja
Saham  merupakan  indikasi  kinerja
perusahaan  yang  diukur  dengan
menggunakan  nilai  pasar  saham
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perusahaan  yang  berada  di  bursa.
Kinerja  Saham  tersebut  akan  sangat
dipengaruhi oleh kinerja operasional dan
kinerja  keuangan  perusahaan
Emitennya.  Jogiyanto  (2003)  men-
jelaskan  bahwa  pengukuran  Kinerja
Saham  dengan  menggunakan  proksi
Total  Return (TR)  yang  menunjukkan
realisasi  return  yang  bisa  dihasilkan
masing-masing  saham  selama  satu
periode.  Total  Return (TR)  saham
merupakan  nilai  relative  dari  selisih
harga  investasi  saham  saat  ini  dengan
nilai/harga  saham periode  sebelumnya,
diperhitungkan  rata-rata  selama  5  hari
setelah  publikasi  Laporan  Keuangan,
ditambah  dengan  Dividen  periode
berjalan.  Secara  matematis  kinerja
saham syari’ah  ini  diproksikan  dengan
Total  Return (TR)  yang  dapat
diformulasikan: 

Ri =            

TR   =                      

Keterangan:
Ri  = return saham i, harian
Pit  = harga penutupan saham i selama

5  hari  setelah  publikasi  Laporan
Keuangan  

Pit-1 = harga penutupan saham i pada hari
sebelumnya 

Dit   = besarnya dividen yang dibayarkan
per  lembar  saham  perusahaan  i,
tahun berjalan  

Size (Ukuran Perusahaan)
Size (Ukuran  perusahaan)

merupakan  proksi  dari  probabilitas
kebangkrutan  perusahaan.  Besar
kecilnya  ukuran  perusahaan  dapat
diukur  dengan  beberapa  cara,  yaitu
dapat  diukur  dari  total  aktiva  yang
digunakan  dalam  menjalankan
perusahaan maupun dari total penjualan
perusahaan.  Dalam  penelitian  yang
dilakukan  Rajan  dan  Zingales  (1995)
mengatakan bahwa secara empiris  total
penjualan  lebih  dapat  menjelaskan
leverage  dibandingkan  dengan  total
aktiva,  hal  ini  disebabkan  ukuran
perusahaan  dilihat  sebagai  patokan

probabilitas dari kebangkrutan sehingga
semakin  besar  perusahaan  cenderung
semakin  sedikit  risiko  default  yang
ditanggung.  Kemampuan  perusahaan
dalam  menghasilkan  penjualan
mengindikasikan  adanya  kemampuan
perusahaan  dalam  pemenuhan
kewajiban  atas  beban  keuangan  yang
harus  dipenuhi  secara  periodik.
Kelemahan  dari  pengukuran  ini
diantaranya,  jika  tingkat  fluktuasi
penjualan  relative  tinggi  akan
memberikan unsur ketidak pastian yang
sangat  tinggi  pula  dalam  pemenuhan
kewajiban  beban  keuangan  perusahaan
yang  berupa  bunga  atas  pinjamannya
maupun  pemberian  hak  kepada  para
pemegang sahamnya berupa dividen.

Bentuk  pengukuran  lain  yang
sering  digunakan  untuk  ukuran
perusahaan  ini  adalah  dari  besarnya
investasi  Asset  perusahaan.  Hal  ini
dilatar belakangi karena Investasi Asset
dianggap lebih stabil dan nilai Asset ini
pula yang akan dapat dijadikan jaminan
(collateral)  dalam  memperoleh  dana
pinjaman tersebut. Dalam penelitian ini,
penghitungan  ukuran  perusahaan
menggunakan  total  aktiva  karena  lebih
stabil  dibandingkan  dengan  total
penjualan.  Adapun  rumus  perhitungan
Size adalah sebagai berikut:
  SIZEi,t = Log.(Total Assetsi,t

 
Dalam beberapa penelitian serta

kajian  sebelumnya  banyak  ditemukan
bahwa semakin besar ukuran perusahaan
dalam  artian  nilai  Asset  yang
diberdayakan,  berarti  semakin  besar
pula produktifitas perusahaan. Demikian
pula  bagi  investor  akan semakin  aman
dan  nyaman  ketika  berinvestasi  di
saham-saham perusahaan yang besar ini,
dampaknya  akan  meningkatkan
permintaan saham oleh Investor di pasar,
yang  tentunya  akan  berdampak  pada
kenaikan harga pasar saham dan return
saham bagi investornya.

Debt Equity Ratio,
Debt Equity  Ratio  (DER) pada

dasarnya  menunjukkan  serta
menentukan  komposisi  sumber
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pendanaan  yang  akan  ditarik  oleh
perusahaan  dalam  membelanjai
investasinya,  sehingga  dengan  ini
manajer  perusahaan  harus  menentukan
seberapa  komposisi  utang  yang  harus
ditarik  bila  dibandingkan  dengan  nilai
asset yang di danainya.  Secara konsep
dapat dilihat melalui rasio antara seluruh
utang atas total aset (debt to total asset
ratio)  yang  mencerminkan  berapa
banyak perusahaan menggunakan utang
dalam  mendanai  asetnya  (Weston  dan
Copeland, 1997).  Kebijakan penarikan
pinjaman  dalam  rangka  pembelanjaan
investasi  ini  lebih  berorientasi  pada
Utang  jangka  panjang,  sebab  pada
umumnya  investasi  yang  dibelanjainya
juga  investasi  jangka  panjang  (berupa
Aktiva  tetap).  Dalam  konsep  Teori
struktur  modal  diketahui  bahwa  dalam
menentukan komposisi pembelanjaan ini
adalah  besarnya  perbandingan  antara
Utang  jangka  panjang  (yang
mengindikasikan  sumber  dana
Eksternalnya)  terhadap  Ekuitasnya
(yang  mengindikasikan  sumber  dana
internalnya).  Penarikan  sumber  dana
Utang yang besar akan berdampak pada
semakin  besarnya  beban  keuangan
perusahaan yang semakin besarnya yaitu
berupa beban bunga, sehingga akibatnya
akan  dapat  mengurangi  bagian
keuntungan  perusahaan  yang  akan
diperuntukkan  kepada  para  pemegang
saham  dalam  bentuk  dividen.  Secara
matematis  nilai  DER  ini  dapat
dirumuskan sbb:

DER  =

Dari  perhitungan rumus di  atas
memberikan  indikasi  bahwa  apabila
nilai DER ini naik dari tahun ke tahun
menunjukkan  bahwa  perusahaan dalam
pendanaan  investasinya  lebih  banyak
menggunakan  sumber  dana  pinjaman,
demikian  pula  sebaliknya  apabila  nilai
DER ini  menurun  dari  tahun ke  tahun
bahwa  perusahaan  dalam  pendanaan
investasi  lebih  banyak  menggunakan

sumber dana internal (equitas), atau juga
bisa  terjadinya  karena  adanya
pengurangan/pelunasan  sebagian  dari
dana pinjaman perusahaan. Apabila nilai
DER ini  semakin  naik,  artinya  sumber
dana pinjaman yang dimanfaatkan oleh
perusahaan  semakin  besar  pula,
sehingga  beban  keuangannya  juga
semakin  besar  pula,  maka  berdampak
negatif  terhadap perolehan dividen bagi
para investornya. Secara konsep apabila
DER  mengalami  peningkatan  akan
mengurangi  minat  investor  untuk
berinvestasi saham perusahaan di bursa
dan  secara  keseluruhan  pengaruhnya
terhadap return saham bersifat negatif.  

Working Capital Turn Over (WCTO),
Investasi  perusahaan  pada

komponen  Modal  kerja(Working
Capital)  merupakan  operasional  rutin
jangka  pendek  perusahaan.  Kebutuhan
modal  kerja  bagi  perusahaan  ini  pula
dimaksudkan  untuk  menjaga
keberlangsungan  usaha  perusahaan
dalam  operasional  setiap  harinya.
Komponen  modal  kerja  ini
menunjukkan  besarnya  investasi  pada
Asset  lancar  perusahaan  yang  meliputi
komponen  utama:  Kas  dan  setaranya,
Piutang  dan  Persediaan.  Untuk
mengetahui  manajemen  modal  kerja
perusahaan itu produktif atau tidak dapat
dilihat  dari  kemampuan  perusahaan
dalam  memberdayakan  modal  kerja
tersebut guna menghasilkan pendapatan
penjualan selama periode berjalan, yang
disebut  Working  Capital  Turn  Over.
Sehingga  Working  Capital  Turn  Over
memberikan  gambaran  tentang
bagaimana  kemampuan  perusahaan
dalam  pemberdayaan  asset  lancarnya
dalam  bentuk  modal  kerja,  artinya
semakin  tinggi  nilai  turn  over ini
menunjukkan  bahwa  kemampuan
perusahaan  dalam  memberdayakan
modal  kerjanya  akan  semakin  baik,
demikian pula sebaliknya jika nilai turn
over ini  menurun,  artinya  kinerja
pemberdayaan  modal  kerja  perusahaan
ini semakin menurun pula.
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Secara konsep  Working Capital
Turn Over (WCTO),  ini di ukur dengan
menggunakan perumusan sbb: 

WCTO =         

Semakin perusahaan ini mampu
memberdayakan  Asset  Lancar  ini  akan
semakin  tinggi  pula  kinerja  Asset
lancarnya.  Sebaliknya  akan  dapat
menekan idle assetnya yang selanjutnya
akan  mampu  memacu  peningkatan
profitabilitas  perusahaan.  Jadi  apabila
pemberdayaan Asset lancer ini semakin
produktif, diharapkan akan memberikan
dampak  positif  bagi  investor  untuk
berinvestasi pada saham perusahaan ini,
sehingga  kinerja  saham  perusahaan
semakin baik pula.

Coverage Ratio,
Coverage  Ratio  (CovR)

menunjukkan  seberapa  besar
kemampuan  suatu  perusahaan  dalam
pemenuhan  kewajibannya  kepada  para
pemberi  pinjaman  (kreditornya),  yaitu
untuk  pembayaran  atas  beban  bunga
pinjaman  yang  diberikan  kreditornya.
Rasio  ini  sering  disebutpula  dengan
istilah  Time  Interest  Earned (TIE).
Beban bunga/ atau juga disebut dengan
beban keuangan ini merupakan hak bagi
kreditor  yang  harus  dibayarkan  secara
periodik  oleh  perusahaan.  Pembayaran
bunga/beban  keuangan  ini  selayaknya
diambil  dari  pendapatan  operasional
periode  berjalan,  jadi  semakin  tinggi
pendapatan operasional perusahaan akan
semakin  besar  pula  kemampuan
perusahaan  dalam  pemenuhan
kewajiban  pembayaran  beban  bunga/
beban  keuangan  ini,  demikian  pula
sebaliknya.  Secara  teori  pengukuran
rasio ini dengan menggunakan rumus: 

CovR =         

EBIT  (Earning  Before  Interst
and  Taxes)  menunjukkan  besarnya
pendapatan  operational  perusahaan
selama  periode  berjalan  yang  tentunya
siap  digunakan  untuk  pemenuhan

kewajiban  keuangan  jangka  pendek,
baik  kepada  kreditornya  maupun
kewajiban  kepada  pemegang  saham
berupa  dividen  yang  semakin  tinggi
pula,  demikian  pula  dana  cadangan
untuk tambahan modalnya akan semakin
baik. Jadi semakin tinggi nilai Coverage
Ratio ini  memberikan  indikasi  bahwa
semakin  besar  pula  kemampuan
perusahaan  memberikan  kepercayaan
kepada para  investornya  ataupun calon
investornya  di  bursa,  sehingga
berdampak  positif  terhadap  reaksi
maupun kinerja saham yang ada di bursa
karena  banyak  diminati  oleh  para
investor. 

Firm Value
Firm Value atau yang  biasanya

diproksikan  dengan  Tobin’s  Q,
umumnya menggambarkan tentang nilai
suatu  perusahaan.  Perusahaan  dengan
nilai  Tobin’s  Q  yang  tinggi  biasanya
memiliki  brand image  perusahaan yang
sangat kuat dan keuntungan perusahaan
yang  besar,  sehingga  memberikan
indikasi  minat  investor   juga  besar.
Sebaliknya  perusahaan  yang  memiliki
nilai  Tobin’s Q yang  rendah umumnya
berada  pada  industri  yang  sangat
kompetitif  atau  industry  yang  masih
relative  rendah terhadap minat investor.
Firm Value atau Tobin’s Q dapat diukur
dengan menggunakan rumus:

  Tobin’s Q =    

Keterangan:
MVE  =  market  value  of  equity
perusahaan  i  pada  akhir  tahun  t,  yang
diperoleh dari harga  penutupan saham
di akhir tahun x jumlah saham beredar
DEBT =  total  debt  perusahaan  i  pada
akhir  tahun  t,  yang  diperoleh  dari
hutang lancar + hutang jangka panjang
Total Asset pada akhir  tahun t

Pada  penelitian  ini,  market
value  of  equity  &  debt  mencerminkan
nilai  pasar saham,  sedangkan total  aset
mencerminkan  niai  perusahaan
sebenarnya. Market Value of Equity dari
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saham  beredar  digunakan  untuk
mengukur penilaian pasar terhadap aset
perusahaan  dan  debt  yang  diartikan
sebagai  biaya  dari  asset  perusahaan.
Pertumbuhan  aset  dapat  merefleksikan
profitabilitas  masa  depan  dan
pertumbuhan  potensial.  Bagi  investor
nilai  perusahaan  sangat  penting  karena
itu  menentukan  tingkat  pengembalian
atas  investasi  yang  mereka  tanamkan.
Nilai  rasio  Tobin’s  Q  yang  semakin
besar  menunjukkan  bahwa  perusahaan
memiliki  prospek  pertumbuhan  yang
bagus,  sehingga  akan  memberikan
dampak positif bagi investor.

Return on Assets,
Return  on  Assets  (ROA)

merupakan  rasio  yang  menunjukkan
kemampuan  perusahaan  dalam
menghasilkan  laba  dengan
memberdayakan  Assets  yang
dimilikinya,  atau kinerja pemberdayaan
Assets  investasinya.  Apabila  seluruh
Assets  yang  dimiliki  perusahaan  dapat
dimaksimalkan  dalam  menjalankan
usahanya, diharapkan produktifitas asset
tersebut  akan  semakin  tinggi  pula,
sekaligus  pengurangan  terhadap  idle
assets,  yang  akan  berdampak  pada
peningkatan  profitabilitas  perusahaan.
Profitabilitas  menjadi  sangat  penting
karena  merupakan  hal  yang  utama
dalam  menilai  apakah  perusahaan
berada  pada  kondisi  yang
menguntungkan  atau  tidak.  Tingkat
profitabilitas  yang  tinggi  akan  mampu
menarik  para  investor  untuk
menanamkan  modalnya  serta  mampu
memberi  kepastian  bagi  para  debitur
untuk  meminjamkan  dananya  sebagai
utang.  Sedangkan  tingkat  profitabilitas
yang  rendah,  akan  membuat  investor
menarik  dananya  serta  menimbulkan
ketidakpastian  bagi  debitur
meminjamkan  dananya.  Pendapat  ini
juga dipakai dalam penelitian Setiawan
dan Taib (2002).  Profitabilitas (ROA) di
ukur dengan menggunakan rumus: 

ROA =     

Dengan  semakin  baik
kemampuan profitabilitas perusahaan ini
akan  memberikan  dampak  positif  bagi
pertumbuhan  perusahaan,  karena
sebagian dari keuntungan perusahaan ini
akan  dapat  digunakan  sebagai  sumber
dana  internalnya.  Pertumbuhan
perusahaan  semakin  meningkat
mengindikasikan  adanya  peningkatan
investasi,  operasional  maupun
profitabilitas  dimasa  yang  akan  datang
semakin  baik  pula.  Demikian  pula
dampanya terhadap pemenuhan hak dari
para  pemegang  saham  dalam  bentuk
pembayaran  dividen  secara  periodik
akan  meningkat  pula.  Kedua  kondisi
inilah  yang  akan  memberikan  dampak
positif terhadap minat investasi saham di
bursa,  sehingga  kinerja  saham
perusahaan  juga  semakin  meningkat
pula.  

Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan  rumusan  masalah,

landasan  teori,  dan  hasil  penelitian
sebelumnya  maka  hipotesis  dari
penelitian ini adalah:
H1 = Size berpengaruh positif terhadap
kinerja saham-saham syari’ah 
H2 =   Debt  Equity  Ratio berpengaruh
negative terhadap kinerja  saham-saham
syari’ah
H3  =  Working  Capital  Turn  Over
berpengaruh  positif  terhadap  kinerja
saham-saham syari’ah
H4= Coverage Ratio berpengaruh positif
terhadap kinerja saham-saham syari’ah
H5 =  Firm  Value yang  diproksikan
dengan  Tobin  Q  berpengaruh  positif
terhadap kinerja saham-saham syari’ah
H6  =   Return  on  Assets  berpengaruh
positif  terhadap  kinerja  saham-saham
syari’ah
                  
Model Analisis 
Model  analisis  dalam  penelitian  ini
adalah:

TRit =  α  +β1Sizeit-1 +β2DERit-1

+β3WCTOit-1 +β4CovRit-1 +β5Tobin  Qit-1

+β6ROAit-1 +εi,t 
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Keterangan:     
TRit   =  Total  Revenue,  proksi  dari

kinerja saham-saham
syari’ah

α       = konstanta
βi      = koeffisien regresi 
Size   = ukuran perusahaan i pada tahun
sebelumnya 
DER  = Debt Equity Ratio perusahaan i
pada tahun sebelumnya 
WCTO  =  Working  Capital  Turn  Over
perusahaan i pada tahun sebelumnya
CovR   =  Coverage Ratio perusahaan i
pada tahun sebelumnya
Tobin  Q  =  Firm  Value =  nilai
perusahaan,  perusahaan  i  pada  tahun
sebelumnya
ROA   = Return on Assets perusahaan i
pada tahun sebelumnya 

METODE  PENELITIAN
Rancangan Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan  kuantitatif  yang
menitikberatkan  pada  pengujian
hipotesis.  Tipe hubungan antar variabel
yang  digunakan  dalam  pengujian  ini
adalah berupa sebab akibat.  Data  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
data sekunder yang diperoleh dari Bursa
Efek  Indonesia  dan  laporan  tahunan
perusahaan  yaitu  Indonesian  Capital
Market  Directory  yakni  Neraca  dan
Laporan Rugi-Laba selama periode 2010
– 2014.

Identifikasi  dan Pengukuran Variabel 
Berdasarkan  rumusan

permasalahan,  hipotesis,  serta  model
analisis  di  atas,  maka  variable  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Variabel terikatnya: Kinerja saham,

yang  diproksikan  dengan  Total
Return  (TR),  dan  diperhitungkan
atas  dasar:  Return  saham  harian
rata-rata  (selama  5  hari)  setelah
penerbitan/publikasi  laporan
keuangan  tahunan,  ditambah
dividen  yang  dibayarkan  periode
yang bersangkutan 

b. Variabel  bebas,  adalah  factor
Fundamental  perusahaan  yang
dalam penelitian ini  meliputi:

- Size  (Ukuran  Perusahaan),
menunjukkan  besar-kecilnya
perusahaan  yang  dilihat  atas
dasar  kepemilikan  asset
perusahaan, yang selanjutnya di
ukur atas dasar nilai Log. Total
Asset.

- DER  (Debt  Equity  Ratio),
menunjukkan komposisi sumber
dana  investasi  jangka  panjang,
perbandingan  antara  utang
jangka  panjang  dengan  ekuitas
perusahaan.

- WCTO  (Working  Capital  Turn
Over),  menunjukkan  kemam-
puan  perusahaan  dalam
pemberdayaan  asset  lancarnya
untuk menghasilkan pendapatan.

- CovR  (Coverage  Ratio),
menunjukkan  kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
pendapatan  yang  akan
diperuntukkan  untuk  pem-
bayaran beban bunga/keuangan.

- Tobin  Q  (Firm  Value),
menunjukkan penilaian investor
terhadap  sumber  pendanaan
perusahaan  yang  dilihat
perkembangan  harga  pasar
saham perusahaan.

- ROA  (Return  On  Asset),  yang
menunjukkan  kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
pendapatan  (profit),  yang
menjelaskan  pula  kinerja  asset
perusahaan.

Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan

adalah  data  sekunder  berupa  laporan
keuangan  tahunan  perusahaan  yang
masuk dalam kelompok saham syari’ah
(Jakarta  Islamic  Index)  di  Bursa  Efek
Indonesia  dan  laporan  tahunan
perusahaan  berupa  Indonesian  Capital
Market  Directory  (ICMD)  selama
periode  2010-2014  yang  memuat
informasi tentang:
     1.  Laporan keuangan (Neraca dan

Laporan  Rugi/Laba)  tahunan
setiap perusahaan selama periode
2010-2014.
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     2.   Data  transaksi  bursa,  harga
saham-saham JII di bursa setelah
penerbitan/publikasi  laporan
keuangan periode 2010- 2014. 

Prosedur dan Teknik Sampling
Prosedur  pengumpulan  data

yang  digunakan  untuk  penelitian  ini
menggunakan  teknik  dokumentasi  tipe
pooling dari Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang  merupakan  gabungan  time  series
dan  cross  sectional,  mulai  dari  2010-
2014. Populasi dari penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan  yang  masuk
dalam  kelompok  JII  di  Bursa  Efek
Indonesia (BEI) sebanyak 30 perusahaan
setiap  periodenya.  Penarikan  sampel
menggunakan cara  Purposive Sampling
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Telah  menerbitkan  laporan

keuangan tahunan 2010-2014 yang
telah diaudit.

2. Laporan  keuangan  telah  diaudit
dengan  pendapat  wajar  tanpa
pengecualian.

3. Selama  5  tahun periode  penelitian
secara kontinyu harus tetap masuk
dalam JII   

4. Tahun buku berakhir 31 Desember. 
Dari  hasil  seleksi  tersebut

terakhir diperoleh 24 perusahaan sampel
yang memenuhi criteria di atas, sehingga
secara  keseluruhan  diperoleh  120  unit
sampel. 

Teknik Analisis 
Beberapa  langkah  analisis  yang

dilakukan  dalam  penelitian  ini
adalah sbb:

a. Menghitung  masing-masing
variable  dari  masing-masing
perusahaan  sampel  sesuai  dengan
rumus digunakan di atas.

b. Melakukan  Analisis  Regresi
berganda  dengan  SPSS-  ver.  18,0
dengan  menggunakan  model
persamaan sebagaimana di atas.

c. Menguji  assumsi  klasik  statistik
yang  meliputi:  uji  Normalitas,  uji
gejala  Multikolinieritas,
heteroskedastisitas  maupun
autokorelasinya.

d. Menguji Hipotesis statistik t, untuk
mengetahui  pengaruh  secara
parsial,  maupun  Uji  hipotesis
statistik F, untuk menguji pengaruh
secara  simultan,  masing-masing
variable  dengan  menggunakan
tingkat  signifikansi:  α = 0,05 atau
5%.  

HASIL
Pada  bagian  ini  secara  tehnis  akan

meliputi  beberapa  sub  bahasan
sbb:

Analisis  Diskriptif
Penjelasan  secara  diskriptif

dimaksudkan  untuk  memberikan
gambaran  secara  umum  dari   hasil
perhitungan  statistik  diskriptif.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik
diperoleh output perhitungan SPSS sbb:
Tabel 1 Output Statistik  Diskriptif 

Berdasarkan  table  Diskriptif  di  atas
maka dapat dijelaskan sbb:

Variabel  Size  memiliki  nilai
mean  =15,132,  nilai  maksimumnya
sebesar =23,246 dan nialai minimumnya
=  5,623,  hal  ini  memberikan  indikasi
bahwa  perusahaan sampel  yang  masuk
kelompok  JII  ini  adalah  perusahaan-
perusahaan  yang  relative  besar  dilihat
dari nilai kapitalisasi assetnya.

Variabel  DER  memiliki  nilai
mean  =  0,464,  dengan  nilai
maksimumnya sebesar = 0,921 dan nilai
minimumnya  =  0,214,  hal  ini
memberikan indikasi bahwa perusahaan
sampel  dalam  penelitian  ini  adalah
perusahaan-perusahaan yang nilai Utang
jangka panjang masih relative rendah.

Variabel  WCTO memiliki  nilai
mean  =  4,240,  sedangkan  nilai
maksimumnya  =  12,  451  dan  nilai
minimumnya  =  1,643,  hal  ini
memberikan indikasi bahwa perusahaan
yang  masuk  dalam  sampel  ini  dalam
memberdayakan asset lancarnya sebagai
modal  kerja  masih  relative  rendah,
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walaupun  beberapa  diantaranya  sudah
cukup tinggi.

Variabel  CovR,  memiliki  nilai
mean  =  3,862,  sedangkan  nilai
maksimumnya  =  9,232  dan  nilai
minimumnya  =  1,429,  hal  ini
memberikan indikasi bahwa perusahaan
yang masuk dalam sampel penelitian ini
dalam  menghasilkan  pendapatan  guna
menutup  beban  keuangannya  masih
relative rendah, walaupun ada beberapa
diantaranya yang sudah relative tinggi.

Variabel Tobin Q memiliki nilai
mean  =  0,963,  sedangkan  nilai
maksimumnya  =  1,286  dan  nilai
minimumnya  =  0,673,  hal  ini
memberikan indikasi bahwa perusahaan
yang masuk dalam sampel penelitian ini
pada  umumnya  memiliki  nilai  yang
relative tinggi menurut  pandangan para
investornya.

Variabel  ROA,  memiliki  nilai
mean  =  0,128,  sedangkan  nilai
maksimumnya = 0,284 dan dengan nilai
minimumnya  =  0,053,  hal  ini
memberikan  indikasi  bahwa  pada
umumnya  perusahaan  yang  masuk
dalam  penelitian  ini  masih  mampu
menghasilkan  laba  yang  positif,
sehingga  masih  memberikan
kepercayaan bagi investornya.  

Analisis Model  
Dengan  menggunakan  model

analisis  sebagaimana  telah  dirumuskan
di  atas,  maka  hasil  output  perhitungan
statistic (SPSS) dapat diringkas sebagai
berikut:
Tabel 2 Hasil output olahan Statistik

Berdasarkan  hasil  output  pada  table  2
dan  di  atas,  dapat  dilakukan  beberapa
analisis sebagai berikut:

Uji Assumsi Klasik Statistik   
a. Uji Gejala Multikolinieritas

Gejala  Multikolinieritas  dari  hasil
output ini tidak terjadi, hal ini dapat
dilihat  dari  besar  nilai  Variance
Inflation Factors (VIF) dari semua
variable  berada  dibawah  nilai  10,
sebagaimana ketentuan statistic.

b. Uji Gejala Heteroskedatisitas
Gejala  Heteroskedastisitas  dapat
dilihat  dari  tingkat  distribusi  data
pada grafis Scaterplott.  Dari grafis
tersebut  terlihat  bahwa  data
terdistribusi  menyebar  secara
normal  disekitar  sumbu  regression
residual dan sumbu predicted value,
sehingga  dapat  menjelaskan  data
tidak  terjadi  gejala
Heteroskedastisitas.

c. Uji Gejala Autokorelasi
Gejala Autokorelasi dapat diketahui
dengan  menggunakan  uji  Durbin
Watson  (DW).  Dari  hasil  uji  DW
diketahui  bahwa  besarnya  nilai  =
1,473, yang berarti bahwa nilai DW
berada diantara nilai -2 dan +2. Hal
demikian  mengindikasikan  bahwa
hasil  dari  model  tersebut  tidak
terjadi gejala Autokorelasi.

d. Uji Normalitas
Untuk  mengetahui  bahwa  data
terdistribusi  secara  normal  dapat
dilihat dari Grafis Normal P.P Plot,
dimana  grafis  distribusi  nilai
residual  berada  di  kisaran  garis
diagonal.  Hal  ini,  menunjukkan
bahwa  hasil  analisis  data
terdistribusi secara normal. 

Analisis Model
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  2,  maka
model  analisis  di  atas  dapat
digambarkan sebagai berikut:
TR  =  2,376   +1,381  β1+  0,736  β2  +
2,832 β3 + 1,845 β4 + 0,874 β5 – 0,107
+ εit

Nilai  Konstanta  =  2,376  yang
berarti,  apabila nilai  dari variable Size,
DER, WCTO, CovR, Tobin Q dan ROA,
tidak  mengalami  perubahan  dalam
fungsi  estimasi  ini  maka  nilai  Kinerja
saham-saham  syari’ah  di  bursa  akan
mengalami  peningkatan  sebesar  2,376
poin.
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Nilai Size positif = 1,381 yang
berarti,  apabila  nilai  variabel  Size  ini
mengalami  kenaikan  sebesar  1  poin,
maka  kinerja  saham-saham  syari’ah
akan  naik  pula  sebesar  1,381  poin,
demikian  pula  jika  mengalami
penurunan pada variable Size.

Nilai DER positif = 0,736 yang
berarti,  apabila  nilai  variable  DER  ini
mengalami peningkatan sebesar 1 poin,
maka  kinerja  saham-saham  syari’ah
akan mengalami  kenaikan pula  sebesar
0,736  poin  satuan,  demikian  pula
sebaliknya  jika  variable  DER
mengalami penurunan.

Nilai  WCTO  positif  =  2,832
yang  berarti,  apabila  nilai  variable
WCTO  ini  mengalami  peningkatan
sebesar  1  poin,  maka  kinerja  saham-
saham  syari’ah  akan  mengalami
kenaikan pula sebesar 2,832 poin satuan,
demikian  pula  jika  variable  WCTO ini
mengalami penurunan.

Nilai Cov.R positif = 1,845 yang
berarti,  apabila  nilai  variable  Coverage
Ratio  ini  mengalami  peningkatan
sebesar  1  poin,  maka  kinerja  saham-
saham  syari’ah  akan  mengalami
kenaikan pula sebesar 1,845 poin satuan,
demikian  pula  jika  variable  Coverage
Ratio ini mengalami penurunan.

Nilai  Tobin  Q  positif  =  0,874
yang berarti, apabila nilai variable Tobin
Q ini mengalami peningkatan sebesar 1
poin,  maka  kunerja  saham-saham
syari’ah akan akan mengalami kenaikan
pula  sebesar  0,874  poin  satuan,
demikian pula jika variable Tobin Q ini
mengalami penurunan.

Nilai  ROA  negative  =  -0,107
yang  berarti  bahwa,  apabila  nilai
variable  profitabilitas  ROA  ini
mengalami peningkatan sebesar 1 poin,
maka  akan  menyebabkan  terjadinya
penurunan  kinerja  saham-saham
syari’ah  sebesar  0,107  poin  satuan,
demikian  pula  sebaliknya  jika  variable
profitabilitas  ROA  ini  mengalami
penurunan,  maka  akan  mampu
meningkatkan  kinerja  saham-saham
syari’ah.

Pembahasan

Berdasarkan output pada Tabel 2
di  atas  secara  konsep  financial  dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh  Size terhadap  Kinerja

saham-saham syari’ah
Pada  penelitian  ini  Pengaruh  Size
(ukuran  perusahaan)  terhadap
Kinerja  saham-saham  syari’ah
menunjukkan  hasil  positif  sesuai
dengan  hipotesis  dan  signifikan
karena nilai Sig t= 0,000 yang lebih
kecil  tingkat  α=  0,05.  Keadaan
demikian  sesuai  dengan  hipotesis
yang diajukan sebelumnya maupun
beberapa  penelitian  yang  se-
belumnya.  Jadi  ketika  nilai  Asset
perusahaan  semakin  besar  akan
memberikan  kemampuan  produk-
tivitas  usaha  yang  semakin  besar
pula.  Dampaknya  apabila
produktivitas  semakin  tinggi  maka
akan  mampu  meningkatkan
profitabilitas perusahaan, baik yang
akan  diperuntukkan  bagi  para
pemegang  saham  (investornya)
maupun untuk peningkatan sumber
dana internal perusahaan. Selain itu
apabila  nilai  Asset  perusahaan
semakin  besar,  akan  memberikan
indikasi  semakin  besar  pula  nilai
Collateralized  Asset perusahaan.
Keadaan  demikian  akan
memberikan  dampak  positif  bagi
perusahaan untuk bisa  meng-akses
(memperoleh)  sumber  dana
pinjaman  dari  luar  perusahaan.
Secara keseluruhan dengan semakin
besarnya  nilai  Asset  perusahaan,
maka  akan  memberikan  tingkat
kepercayaan  para  investor  untuk
melakukan  investasinya  di  saham-
saham syari’ah ini.

2. Pengaruh Debt Equity Ratio (DER)
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah
Debt  Equity  Ratio (DER)  dalam
penelitian  ini  menggambarkan
struktur pendanaan jangka panjang
perusahaan.  Struktur  DER
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah,  karena  nilai  sig.t=  0,006
masih  lebih kecil  dari  tingkat  α  =
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0,05.  Keadaan  demikian  tidak
sesuai  dengan  hipotesis  yang
diajukan  sebelumnya  yaitu
berpengaruh  negatif.  Ketidak
sesuaian  hipotesis  tersebut  dapat
dijelaskan bahwa walaupun jumlah/
nilai  Utang  perusahaan  itu
mengalami  kenaikan,  tetapi  masih
tetap memberikan kepercayaan bagi
investornya untuk berinvestasi pada
saham-saham syari’ah  ini.  Banyak
hal  yang  menyebabkan  masih
berminatnya para investor tersebut,
salah  satu  diantaranya,  karena
penilaian  investor  yang  masih
positif  terhadap  perusahaan
syari’ah  ini,  walaupun  Utangnya
mengalami  peningkatan  yang
berdampak pada peningkatan beban
keuangannya.  Kepercayaan  para
investornya  yang  masih  baik,
karena  investor  umumnya  masih
punya  keyakinan  bahwa
perusahaan-perusahan  syari’ah
masih  akan  mampu  mengelola
utang-utangnya  dengan  lebih
produktif  untuk  menghasilkan
pendapatan.  Dampaknya  bahwa
minat  investor  untuk  berinvestasi
pada  saham-saham  syari’ah  ini
masih  relative  tinggi,  sehingga
memberikan  dampak  positif
terhadap  kinerja  saham-saham
syari’ah ini.

3. Pengaruh  Working  Capital  Turn
Over (WCTO)  terhadap  Kinerja
saham-saham syari’ah
Variabel  Working  Capital  Turn
Over (WCTO) dalam penelitian ini
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah,  karena  nilai  sig.t=  0,000
masih  lebih  kecil  dari  tingkat  α=
0,05.  Hal  demikian  sesuai  dengan
hipotesis  yang  diajukan
sebelumnya  maupun  beberapa
penelitian  sebelumnya.  Dengan
adanya  peningkatan WCTO meng-
indikasikan  kinerja  perusahaan
yang  semakin  baik  pula  dalam
menghasilkan  pendapatan
penjualannya  maupun  dalam  arti
profitabilitasnya.  Hal  demikian

tentunya  akan  meningkatkan  pula
kepercayaan  para  investor  untuk
berinvestasi pada kelompok saham-
saham syari’ah ini.

4. Pengaruh  Coverage  Ratio (Cov.R)
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah
Coverage  Ratio (Cov.R)  meng-
gambarkan  seberapa  besar
kemampuan  perusahaan  dalam
menghasilkan pendapatan usahanya
dalam rangka menutup beban tetap
keuangannya  secara  periodik.
Dalam  penelitian  ini  Coverage
Ratio (Cov.R)  memberikan  hasil
yang  positif  namun  tidak
signifikan, karena nilai sig.t =0,071
dan  lebih  besar  dari  tingkat  α  =
0,05.  Ketidak  signifikanan
pengaruh ini  bisa  disebabkan oleh
banyak hal, diantaranya disebabkan
oleh  adanya  pandangan  oleh
sebagian  investor  apabila
perusahaan  syari’ah  ini  memiliki
beban keuangan yang  besar,  maka
akan  mengurangi  kepercayaan
investor  untuk  berinvestasi  di
saham-saham  syari’ah.  Pengaruh
positif  yang  berarti  masih  sesuai
dengan  hipotesis  yang  diajukan
sebelumnya.  Hal  ini  dapat
dijelaskan bahwa apabila Coverage
Ratio meningkat, maka kemampuan
perusahaan-perusahaan  syari’ah
dalam  menghasilkan  pendapatan
usahanya,  guna  memenuhi
kewajiban  tetap  beban
keuangannya  semakin  meningkat
pula.  Kemampuan  peningkatan
perolehan pendapatan usahanya ini,
mengindikasikan  kemampuan
effisiensi  pengelolaan  dana
pinjaman/utang-utangnya  yang
lebih  baik  oleh  manajemen
perusahaan.  Dengan  demikian
masih  mampu  mempertahankan
kepercayaan  investor  yang  akan
melakukan  investasinya  di  saham-
saham syari’ah.

5. Pengaruh  Firm  Value  (TobinQ)
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah 
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Firm  Value yang  diproksikan
dengan  Tobin.Q,  mengindikasikan
adanya  kepercayaan  para  investor
terhadap  eksistensi  saham-saham
syari’ah  ini  di  bursa.  Semakin
tinggi  kepercayaan  investor
terhadap saham-saham syari’ah ini
akan memacu permintaan investor,
yang  pada  akhirnya  akan
menaikkan  harga  pasar  saham-
saham syari’ah tersebut. Dari hasil
penelitian  ini  Firm  Value
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah, karena nilai sig.t  = 0,038
masih  lebih  kecil  dari  tingkat  α=
0,05.  Hal  ini  sesuai  dengan
hipotesis  yang  di  ajukan
sebelumnya.  Keadaan  demikian
dapat  dijelaskan  bahwa  para
investor  saham-saham  syari’ah
masih  memiliki  kepercayaan  serta
penilaian  yang  cukup  baik,
sehingga  masih  tertarik  untuk
berinvestasi  di  saham-saham
syari’ah ini.

6. Pengaruh  Return on Assets  (ROA)
terhadap  Kinerja  saham-saham
syari’ah 
Return  on  Assets  (ROA)  yang
merupakan proksi dari profitabilitas
ini  menjelaskan  seberapa  besar
kemampuan  manajemen
perusahaan, dalam memberdayakan
Assetnya  guna  menghasilkan
pendapatan  keuntungan.  Semakin
besar  keuntungan  yang  bisa
diperoleh  secara  periodik,  maka
akan  semakin  besar  pula
kesempatan  perusahaan  untuk
memperoleh  dana  cadangan
(internal) untuk mengganti ataupun
menambah pada investasi Assetnya.

Dari  hasil  penelitian
menunjukkan bahwa ROA berpengaruh
negative  dan  tidak  signifikan  terhadap
kinerja  saham-saham  syaria’ah  ini,
karena  nilai  sig.t  =  -0,062 yang  sudah
lebih  besar  dari  pada  nilai  α  =  0,05.
Pengaruh  negative  ini  dapat  dijelaskan
bahwa  para  investor  saham-saham
syari’ah  kurang  begitu  perhatian
terhadap  perolehan  profitabilitas

perusahaan  syari’ah  ini.  Walaupun
profitabilitas  perusahaan  menurun,
namun  minat  investor  masih  relative
stabil  saja,  karena  harga  pasar  saham
pada saat itu masih berada pada tingkat
yang relative rendah. Demikian pula jika
terjadi  sebalik  ketika  profitabilitas
perusahaan  meningkat  justru
mengurangi  minat  investor  untuk
berinvestasi,  karena  harga  saham  pada
saat  itu yang berada pada tingkat yang
relative  tinggi.  Ketidak  signifikanan
pengaruh ROA terhadap Kinerja saham-
saham  syari’ah  ini  bisa  disebabkan
karena  tingkat  perubahan  permintaan
investor  untuk  berinvestasi  di  saham-
saham syari’ah ini masih relative rendah
apabila  dikaitkan  dengan  fluktuasi
profitabilitas  yang  terjadi  secara
periodiknya.       

Hasil uji Statistik secara Simultan
Berdasarkan  hasil  uji  pengaruh

secara  simultan  diperoleh  nilai  R2

=0,345  artinya  bahwa  dari  ke  enam
variable Faktor Fundamental perusahaan
(Size;  DER,  WCTO,  Cov.R,  Tobin.Q
dan  ROA),  berpengaruh  dan  dapat
menjelaskan sebesar 0,345 atau = 34,5%
terhadap Kinerja saham-saham syari’ah,
sedangkan  selebihnya  sebesar=  65,5%
masih  dipengaruhi  dan  ditentukan oleh
variable lain diluar ke enam variable di
atas.  Pengaruh secara  simultas  tersebut
signifikan,  karena  nilai  sig.F  =  0,000
yang  masih  lebih kecil  dari  tingkat  α=
0,05.

KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  serta

pembahasan sebagaimana di atas, maka
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
a) Size  berpengaruh  positif   dan

signifikan terhadap Kinerja saham-
saham syari’ah , hipotesis terbukti, 

b) DER  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap Kinerja saham-
saham  syari’ah,  hipotesis  tidak
terbukti, 

c) WCTO  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap Kinerja saham-
saham syari’ah, hipotesis terbukti, 
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d) Cov.R  berpengaruh  positif  tapi
tidak  signifikan  terhadap  Kinerja
saham-saham  syari’ah,  hipotesis
tidak terbukti, 

e) Tobin.Q  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap Kinerja saham-
saham syari’ah, hipotesis  terbukti. 

f) ROA   berpengaruh  negative  dan
tidak  signifikan  terhadap  Kinerja
saham-saham  syari’ah,  hipotesis
tidak terbukti. 

g) Secara  simultan  ke-enam  variable
(Size, DER, WCTO, Cov.R, Tobin
Q,  dan  ROA)  berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja saham-
saham syari’ah,   
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