
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan asuransi syariah meningkat menjadi 

40 perusahaan. 

 
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2001 - 2006 

Tahun 
100% 

Operasional 
Syariah 

Divisi 
Syariah 

Reasuransi 
Syariah 

Broker 
Asuransi/Reasuransi Total 

2001 3 1   4 
2002 3 5   8 
2003 3 13   16 
2004 3 16 1  20 
2005 3 22 2 3 30 
2006 3 31 2 4 40 

Sumber :  Departemen Keuangan (2006)  
                

 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 

perusahaan 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. 

Tabel 2. Pertumbuhan Pangsa Pasar Asuransi Syariah Tahun 2001 - 2006 
Tahun Pangsa Pasar Terhadap Total Asuransi Nasional (%) 
2001 0,3 
2002 0,6 
2003 1 
2004 1.2 
2005 1,5 
2006 2 

Sumber : Departemen Keuangan (2006) 
     
 

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.   

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang dianggap sebagai pionir 

dalam industri asuransi syariah di Indonesia adalah PT. ABC.  Sejak didirikan 

PT.ABC membuka dua anak perusahaannya yaitu PT. XYZ yang bergerak di 

bidang asuransi jiwa dan PT. PQR yang bergerak di bidang asuransi umum.  

Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dalam industri asuransi syariah di 

Indonesia tentunya PT. ABC diharapakan dapat dijadikan indikator keberhasilan 

sistem pengelolaan investasi syariah oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah 

lainnya. 

Saat ini PT. ABC menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar yang 

bergerak di bidang industri asuransi syariah di Indonesia. Pangsa pasar asuransi 

syariah yang dikuasai PT. ABC sampai dengan saat ini sebesar 75 persen. Namun 

demikian konsistensi PT. ABC untuk mengoptimalisasikan portofolio 

investasinya melalui dua anak perusahaannya sesuai dengan prinsip syariah serta 

upayanya untuk menghasilkan return yang menguntungkan bagi perusahaan tetap 

perlu diperhatikan dan ditelaah lebih jauh. 

Penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan instrumen investasi 

syariah yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT. ABC yaitu 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.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.  

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu: investasi pada financial asset 

dan investasi pada real asset.  Investasi pada financial asset dilakukan di pasar 

uang dan pasar modal seperti saham, deposito, obligasi, dan reksadana.  Investasi 

pada real asset diwujudkan dalam bentuk pembiayaan murabahah, tanah dan 

bangunan seperti pembelian asset produktif, penyewaan gedung, pembiayaan 

kepemilikan rumah, dan pembiayaan kendaraan bermotor karyawan.   

Untuk melakukan investasi pada financial asset diperlukan pengetahuan 

yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis dalam menganalisis instrumen 

investasi yang memberikan return yang menguntungkan dengan risiko yang 

minimum sesuai dengan prinsip investasi.   

Beberapa pertimbangan yang dihadapi oleh manajer investasi PT. XYZ 

dalam pengelolaan portofolio investasinya adalah: 

 



 

1) Investasi pada instrumen saham memiliki risiko yang tinggi. 

2) Investasi pada instrumen deposito mudharabah memberikan return rendah. 

3) Investasi pada instrumen obligasi syariah tidak likuid dan rendah diversifikasi. 

4) Investasi pada instrumen reksadana syariah tidak likuid, mudah terpengaruh 

fund lain (redemption rush). 

5) Investasi pada real asset yang dilakukan PT. XYZ dalam bentuk pembiayaan 

murabahah belum terlalu difokuskan oleh perusahaan dan selama ini hanya 

bergerak di bidang penyewaan gedung dan kepemilikan kendaraan bermotor 

serta properti karyawan. 

Untuk lebih jelasnya, perkembangan investasi yang telah dilakukan oleh 

PT.XYZ disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Data Perkembangan Investasi PT. XYZ Tahun 2003 - 2006 
No Investasi 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

1 Deposito 891.082.788.600 80,18 1.174.241.161.251 72,99 1.246.384.879.000 63,22 1.072.249.402.500 50,53 

2 Hipotik 102.251.973.817 9,20 132.259.703.431 8,22 92.450.675.059 4,69 88.759.821.220 4,18 

3 Tanah dan 
Bangunan 92.958.045.895 8,36 226.989.814.462 14,11 305.337.969.710 15,49 303.434.817.302 14,30 

4 Reksadana 3.500.000.000 0,31 22.836.029.471 1,42 132.580.323.324 6,73 358.750.186.300 16,91 

5 Obligasi 6.250.000.000 0,56 43.304.722.000 2,69 144.739.444.800 7,34 240.972.965.638 11,36 

6 Saham 15.319.502.157 1,38 9.201.031.630 0,57 49.941.763.750 2,53 57.899.640.938 2,73 

 Total 1.111.362.310.468  1.608.832.462.246  1.971.435.055.643  2.122.066.833.898  

 Sumber: Data Investasi PT. XYZ  

Data pada Tabel 3 di atas, PT. XYZ masih belum banyak membuat 

diversifikasi alokasi dana investasinya.  Lebih dari 50 persen dana investasi 

perusahaan diinvestasikan dalam instrumen deposito syariah yang cenderung 

memberikan return rendah.  Alokasi dana pada instrumen investasi lain selama 

periode 2003 – 2006 sudah mulai terdiversifikasi secara proporsional namun tetap 

masih didominasi oleh instrumen investasi deposito.  Peningkatan pola 

diversifikasi ini dipengaruhi oleh telah terkelolanya mekanisme manajemen 



 

investasi yang lebih baik di dalam perusahaan.  Tentu saja dalam hal ini peran 

manajer investasi yang handal sangat diperlukan oleh perusahaan karena 

instrumen-instrumen investasi syariah memiliki keterbatasannya sendiri.  

Manajer investasi dalam melakukan investasi dibatasi oleh peraturan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah berupa ketentuan batasan investasi dalam 

asuransi syariah (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 

424/KMK.06/2003).  Manajer investasi tidak dapat melakukan investasi di luar 

yang ditetapkan pemerintah dan aspek-aspek syariah, walaupun jenis investasi 

tersebut menjamin pencapaian tingkat return yang tinggi.  Manajer investasi harus 

dapat memilih investasi-investasi yang terbaik untuk perusahaan agar dapat 

memenuhi tujuan dan sasaran investasi yang telah ditetapkan.  Berbagai faktor 

eksternal seperti suku bunga, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, regulasi yang 

berlaku, dan pajak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan investasi dan dapat 

menghambat tujuan serta sasaran investasi juga harus dipertimbangkan oleh 

manajer investasi.   

Tugas manajer investasi PT. XYZ adalah mengelola dana investasi 

perusahaan dengan komposisi portofolio yang optimal untuk setiap instrumen 

investasi yang dikelolanya agar mencapai target return yang telah ditetapkan 

perusahaan. Manajer investasi dapat menurunkan risiko investasi yang 

dihadapinya dengan cara diversifikasi portofolio.  Diversifikasi portofolio dapat 

menekan risiko karena investor berupaya menyeimbangkan rendahnya return dari 

suatu instrumen yang diimbangi dengan tingginya return di instrumen lain. 

Pendekatan metode optimalisasi portofolio Markowitz digunakan sebagai 

dasar dalam penelitian ini untuk membantu manajer investasi PT. XYZ dalam 



 

mengelola sumber dana investasinya. Manajer investasi PT. XYZ memerlukan 

perhitungan yang cermat dan alokasi investasi yang tepat terhadap portofolio 

investasi yang dikelolanya karena sangat mempengaruhi kondisi keuangan  

perusahaan secara umum.  Dengan demikian perumusan masalah yang terjadi 

pada PT. XYZ dapat diidentifikasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apakah pengelolaan portofolio investasi PT. XYZ yang telah dilakukan 

selama ini mampu memberikan return yang meningkat serta menguntungkan  

perusahaan ? 

2) 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 ? 

3) Bagaimana implikasi manajemen atas alternatif keputusan alokasi investasi ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Melakukan perhitungan tingkat return dan risiko investasi perusahaan. 

2) Mengevaluasi kombinasi portofolio yang optimal atas pengelolaan alokasi  

dana investasi perusahaan dan membandingkannya dengan portofolio yang 

saat ini dilaksanakan oleh PT. XYZ.  

3) Merumuskan alternatif kebijakan investasi perusahaan atas hasil perhitungan 

dan evaluasi portofolio investasi yang optimal.   


