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Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  Menurut data Departemen Keuangan 
(2006), pada tahun 2005 yang lalu industri asuransi syariah mampu mencapai 
pertumbuhan sekitar 50 persen per tahun sehingga pendapatan premi akhir 2008 
diperkirakan mencapai Rp 7,47 triliun.  Pertumbuhan industri asuransi syariah 
tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah perusahaan asuransi syariah 
yang terus meningkat menjadi 30 perusahaan.  Tiga perusahaan beroperasi secara 
syariah penuh, 22 perusahaan berbentuk divisi syariah, dua perusahaan berbentuk 
reasuransi syariah, dan tiga perusahaan berbentuk broker asuransi dan reasuransi 
syariah.   

Menurut Sula (2004) banyaknya pembukaan cabang asuransi syariah  
disebabkan oleh kondisi suku bunga yang rendah sehingga banyak perusahaan 
asuransi konvensional yang menggunakan sistem garansi bunga kepada nasabah 
terancam negative spread (jumlah kewajiban lebih besar dari bunga hasil 
investasi).  Dalam kondisi negative spread, semakin tinggi penjualan premi atau 
semakin banyak nasabah masuk, maka semakin besar peluang kerugian industri 
asuransi. Untuk mengatasi negative spread tersebut, perusahaan-perusahaan 
asuransi konvensional membuka cabang syariah atau bahkan melakukan konversi 
operasional usaha dari konvensional menjadi syariah. 

Pembukaan cabang-cabang asuransi syariah secara langsung berdampak 
pada meningkatnya pendapatan premi bruto asuransi syariah terhadap total 
asuransi nasional.  Hal ini menyebabkan pangsa pasar asuransi syariah menjadi 
lebih besar. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan asuransi syariah bertambah 
menjadi empat puluh perusahaan.  Pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia 
meningkat sebesar dua persen. 
 Di samping faktor ancaman negative spread pada perusahaan – perusahaan 
asuransi konvensional, meningkatnya pola pikir masyarakat akan kebutuhan 
asuransi yang islami, beragamnya produk asuransi yang ditawarkan oleh 
perusahaan-perusahaan asuransi syariah, serta keunggulan sistem bagi hasil 
(mudharabah) dianggap sebagai faktor pemicu peningkatan industri asuransi 
syariah di Indonesia (Hadikoesoemo, 2006).  Industri asuransi syariah juga 
memanfaatkan momentum pernyataan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
bahwa nasabah bank syariah juga harus menggunakan asuransi syariah sebagai 
suatu peluang usaha yang besar. Berbagai produk-produk keuangan syariah 
dipromosikan dan mendapat sambutan luas dari masyarakat.  

Penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan instrumen investasi 
syariah yang dilakukan oleh PT. XYZ yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa 
syariah.  Proses evaluasi portofolio yang meliputi seleksi portofolio dan 
pembentukan komposisi portofolio investasi syariah yang optimal akan menjadi 
tujuan akhir dari penelitian ini.  



 

Arahan portofolio investasi PT. XYZ tertuju pada enam instrumen 
investasi yaitu: deposito mudharabah, pembiayaan murabahah (hipotik), tanah 
dan bangunan, reksadana syariah, obligasi syariah, dan saham-saham Jakarta 
Islamic Index (JII).  Keenam instrumen portofolio investasi tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan pertumbuhan modal yang besar bagi perusahaan.  Dengan 
demikian suatu studi yang komprehensif perlu dilakukan untuk menyusun 
kebijakan portofolio investasi yang tepat bagi perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang 
akan dikaji adalah apakah pengelolaan portofolio investasi PT. XYZ yang telah 
dilakukan selama ini mampu memberikan return yang meningkat serta 
menguntungkan perusahaan? Dalam mengevaluasi portofolio selama ini, 
portofolio investasi manakah yang belum memperoleh hasil secara maksimal dan 
kebijakan alternatif apakah yang perlu diambil perusahaan di masa mendatang ? 
Bagaimana implikasi manajemen atas alternatif keputusan alokasi investasi ? 

Dari perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 
Melakukan perhitungan tingkat return dan risiko investasi perusahaan. 
Mengevaluasi kombinasi portofolio yang optimal atas pengelolaan alokasi  dana 
investasi perusahaan dan membandingkannya dengan portofolio yang saat ini 
dilaksanakan oleh PT. XYZ. Merumuskan alternatif kebijakan investasi 
perusahaan atas hasil perhitungan dan evaluasi portofolio investasi yang optimal.   

Selama ini instrumen investasi terbesar PT. XYZ yang dialokasikan pada 
deposito mudharabah sebesar lebih dari 50 persen dari total dana investasi yang 
ada.  Asset-asset investasi yang diteliti adalah financial asset seperti saham-saham 
JII, deposito mudharabah, obligasi syariah, dan reksadana syariah.  Real asset 
yang juga menjadi bagian dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk pembiayaan 
murabahah, tanah dan bangunan yang dilakukan oleh perusahaan.  Pembentukan 
portofolio asset-asset investasi tersebut kemudian dioptimalisasikan dengan 
menggunakan konsep diversifikasi Markowitz. 

Pembatasan berikutnya adalah mengoptimalkan return dari portofolio 
yang dibentuk dengan memperhatikan ketentuan mengenai batasan-batasan 
investasi.  Penelitian ini mengambil data selama empat tahun sejak Januari 2003 
sampai November 2006.  Pengambilan data selama empat tahun terakhir ini 
karena pasar modal syariah Indonesia baru dibuka oleh Bapepam pada tahun 2003 
sehingga diharapkan instrumen investasi syariah yang dilakukan perusahaan dapat 
lebih terdiversifikasi.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk periode investasi tahun 2003 – 
2006 hasil perhitungan portofolio yang berasal dari 47 kombinasi, tingkat risiko 
terbesar adalah 0,017 dengan return 0,02.  Portofolio tersebut dibentuk dari 
komposisi instrumen investasi hipotik 59,85% dan saham 40,15%. Perhitungan 
portofolio efisien dengan menggunakan software Modern Portfolio Theory 
(Morkowitz), pilihan instrumen investasi deposito, tanah dan bangunan, 
reksadana, dan saham adalah kombinasi portofolio efisien dengan tingkat return 
sebesar 0,006 dan standar deviasi 0,001.  Porsi alokasi (%) investasi yang 
disyaratkan untuk mendapatkan return tersebut adalah deposito (86,25%), tanah 
dan bangunan (10,30%), reksadana (3,07%), dan saham (0,38%).  Dalam 
kombinasi portofolio optimal (return = 0,006 dan risk = 0,001), secara relatif 
setiap satu satuan risiko yang diambil perusahaan akan memberikan keuntungan 
(return) sebesar enam satuan.  Sementara dalam portofolio aktual (return = 



 

0,0124 dan risk = 0,0177) setiap satu satuan risiko hanya menghasilkan 0,7 satuan 
return.  Dengan demikian tidak hanya berdasarkan pertimbangan tingkat risiko 
yang rendah saja portofolio optimal lebih unggul, namun juga dari tingkat return 
relatif yang dihasilkannya. 

Pada Tahun 2003 pilihan portofolio investasi terbaik dari pilihan 
portofolio yang ada adalah portofolio yang terdiri dari kombinasi instrumen 
investasi deposito (62,37%), hipotik (34,1%), dan obligasi (3,53%).  Tingkat 
return yang mampu diberikan adalah 0,007 dengan standar deviasi 0,001. Dalam 
kombinasi portofolio optimal (return = 0,007 dan risk = 0,001), secara relatif 
setiap satu satuan risiko yang diambil perusahaan akan memberikan keuntungan 
(return) sebesar tujuh satuan.  Sementara dalam portofolio aktual (return = 
0,0169 dan risk = 0,0005) setiap satu satuan risiko hanya menghasilkan 33,8 
satuan return.  Dengan demikian tidak hanya berdasarkan pertimbangan tingkat 
risiko yang rendah saja portofolio aktual lebih unggul, namun juga dari tingkat 
return relatif yang dihasilkannya. 

Pada Tahun 2004 pilihan investasi terbaik dari pilihan portofolio yang ada 
adalah portofolio yang terdiri dari kombinasi instrumen investasi deposito 
(77,31%), tanah dan bangunan (17,882%), reksadana (1,489%), dan saham 
(3,298%).  Tingkat return yang mampu diberikan adalah 0,005 dengan standar 
deviasi 0,001.  Dalam kombinasi portofolio optimal (return = 0,005 dan risk = 
0,001), secara relatif setiap satu satuan risiko yang diambil perusahaan akan 
memberikan keuntungan (return) sebesar lima satuan.  Sementara dalam 
portofolio aktual (return = 0,0089 dan risk = 0,0250) setiap satu satuan risiko 
hanya menghasilkan 0,356 satuan return.  Dengan demikian tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang rendah saja portofolio optimal lebih 
unggul, namun juga dari tingkat return relatif yang dihasilkannya. 

Pada tahun 2005 pilihan portofolio yang sebaiknya dipilih perusahaan 
pada tahun 2005 adalah kombinasi deposito dan hipotik yang masing-masing 
memiliki porsi 29,05% dan 70,95%.  Tingkat return dan risiko yang dihasilkan 
adalah 0,009 dan 0,0001.  Pilihan portofolio tersebut baik dipilih perusahaan 
mengingat perusahaan asuransi akan selalu membutuhkan dana cash dalam bentuk 
deposito untuk setiap pembayaran klaim nasabah.  Dalam kombinasi portofolio 
optimal (return = 0,009 dan risk = 0,0001), secara relatif setiap satu satuan risiko 
yang diambil perusahaan akan memberikan keuntungan (return) sebesar sembilan 
puluh satuan.  Sementara dalam portofolio aktual (return = 0,0121 dan risk = 
0,0139) setiap satu satuan risiko hanya menghasilkan 1,15 satuan return.  Dengan 
demikian tidak hanya berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang rendah saja 
portofolio optimal lebih unggul, namun juga dari tingkat return relatif yang 
dihasilkannya. 

Pada tahun 2006 portofolio yang sebaiknya dipilih perusahaan adalah 
portofolio yang terdiri dari keenam instrumen investasi perusahaan (deposito, 
hipotik, tanah dan bangunan, reksadana, obligasi, dan saham).  Komposisi 
masing-masing instrumen investasi yang membentuk portofolio tersebut adalah 
deposito (23,256%) hipotik (17,901%), tanah dan bangunan (52,174%), reksadana 
(2,631%), obligasi (3,105%), dan saham (0,933%). Tingkat return yang mampu 
diberikan dari portofolio tersebut adalah 0,008 dan dengan tingkat risiko sebesar 
0,0001. Pilihan portofolio tersebut baik untuk dijadikan dipilih perusahaan karena 
mencakup keseluran instrumen investasi yang dimiliki sehingga memiliki tingkat 



 

diversifikasi yang beragam. Dalam kombinasi portofolio optimal (return = 0,008 
dan risk = 0,0001), secara relatif setiap satu satuan risiko yang diambil perusahaan 
akan memberikan keuntungan (return) sebesar 80 satuan.  Sementara dalam 
portofolio aktual (return = 0,0128 dan risk = 0,0084) setiap satu satuan risiko 
hanya menghasilkan 1,52 satuan return.  Dengan demikian tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang rendah saja portofolio optimal lebih 
unggul, namun juga dari tingkat return relatif yang dihasilkannya. 

Keputusan tentang optimalisasi portofolio investasi yang dibuat oleh 
perusahaan tidak terlepas dari pertimbangan atas faktor-faktor yang berpengaruh 
baik secara internal maupun eksternal serta pengalman historis maupun masa 
depan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan.  Sementara pemilihan 
portofolio sebagai evaluasi investasi yang dilakukan melalui penelitian ini terbatas 
pada data historis return dan risiko perusahaan.  Dengan demikian implikasi 
manajerial yang dihasilkan dari penelitian ini terbatas pada evaluasi kebijakan 
investasi internal perusahaan. 

Pada tahun 2000 PT. XYZ berusaha idealis dengan filosofi syariah yang 
berinvestasi dengan memprioritaskan pada sektor ril.  Pola pembiayaan 
mudharabah (modal kerja) dialokasikan sampai dengan Rp. 30 M namun hal ini 
justru mempersulit mekanisme investasi perusahaan secara umum karena 
permasalahan pembayaran yang tersendat.  Dana sebesar Rp. 20 M yang 
dialokasikan masih belum dapat dikembalikan. 

Berkembangnya industri asuransi dan pasar modal syariah sejak tahun 
2003 memberikan respon kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam instrumen-
instrumen invetasi yang ada sehingga membuat diversifikasi investasinya meluas.  
Saat ini dengan adanya mekanisme pengelolaan investasi yang lebih baik dan 
proporsional untuk instrumen financial asset dan non financial asset, pola 
investasi PT. XYZ ternyata mampu menghasilkan hasil investasi yang 
berkembang tiap tahunnya.   

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat diusulkan untuk 
penelitian lanjutan adalah dilakukannya penelitian yang lebih komprehensif dan 
mendalam terkait dengan portofolio investasi asuransi syariah.  Penelitian lanjutan  
sebaiknya tidak hanya mengevaluasi portofolio investasi secara general saja, 
namun juga harus mencakup aspek detail dari tiap instrumen investasi.  Sebagai 
contoh untuk instrumen investasi deposito perlu dibuat rekomendasi portofolio 
untuk bank-bank syariah mana saja yang menarik untuk dijadikan tempat 
berinvestasi.  Komposisi dari dana investasi yang optimal di tiap bank-bank 
syariah tersebut seperi apa yang mampu menguntungkan perusahaan. 

Penelitian tentang portofolio investasi hendaknya tidak berakhir pada 
tingkat evaluasi saja namun juga sebaiknya terintegrasi dengan pembentukan 
portofolio baru di masa depan.  Unsur-unsur forecasting dapat digunakan dengan 
memperhatikan variabel makro ekonomi yang mempengaruhi pola investasi 
dalam bisnis secara keseluruhan.  Dengan demikian rekomendasi yang mampu 
dihasilkan dari penelitian portofolio investasi dapat tuntas dan memiliki nilai 
manfaat yang menguntungkan tidak hanya bagi peneliti namun juga perusahaan 
dan investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen investasi syariah.  
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