
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Investasi sudah bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat di dunia, 

termasuk di Indonesia. Sebagaimana arti dari investasi itu sendiri adalah diadopsi 

dari bahasa Inggris, yaitu investment yang memiliki arti menanam. Nasution dan 

Huda (2007) menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman modal saat ini 

untuk diperoleh manfaatnya di masa depan. Pratomo (2007) menjelaskan pula 

bahwa arti dari kata investasi adalah suatu proses menabung yang berorientasi 

pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sarah (2014) 

menyebutkan investasi sebagai tidak melakukan kegiatan konsumsi yang 

berlebihan pada saat ini untuk dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar di 

masa mendatang. Selain itu, Nasution dan Huda juga menyebutkan bahwa 

investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset yang 

dilakukan di pasar uang (sertifikat deposito, commercial paper, dan surat berharga 

pasar uang) serta investasi pada real asset (pembelian aset produktif, pendirian 

pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya). 

Sedangkan dalam Islam, investasi didefinisikan sebagai salah satu ajaran 

yang memiliki nilai dan nuansa spiritual. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman 

di dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 yang artinya, ”Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok...”. Ayat ini menafsirkan bahwa manusia 

diperintahkan untuk memperhatikan kehidupan di hari esok yang memiliki arti 

cukup luas, baik itu esok hari, lusa, waktu yang akan datang maupun hari kiamat 

berdasarkan kegiatan yang telah kita investasikan di hari-hari sebelumnya. Dalam 

surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, ”Perumpamaan (nafkah yang 

dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. 

dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”, dalam ayat ini Allah 

Ta’ala menunjukkan contoh nyata dari kata investasi yang disebutkan bahwa 

apabila kita memanfaatkan harta kita dalam hal investasi ukhrawi seperti 

memberikan nafkah kepada yang membutuhkan, tentu Allah akan memberikan 

ganjaran berupa penambahan yang berlipat ganda yang diumpamakan sebagai 

sebutir benih yang menjadi tujuh bulir dan selanjutnya bertambah menjadi seratus 

biji. Allah menjelaskan bahwa panduan investasi yang terdapat pada ayat-ayat di 

Al-Qur’an merupakan definisi investasi dalam dimensi ukhrawi yang tidak hanya 

memberikan keuntungan bagi kita di kehidupan akhirat, akan tetapi investasi 

tersebut juga akan memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan duniawi. 

Dewasa ini, di Indonesia telah banyak ragam dan jenis produk (instrumen) 

investasi baik yang berbentuk financial asset maupun real asset. E-Paper Bisnis 

Indonesia (2015) mencatat bahwa investasi di bidang properti, baik tanah maupun 

bangunan, atau di bidang komoditas seperti logam mulia dan emas batangan serta 

produk investasi lainnya merupakan produk investasi yang banyak diminati oleh 

berbagai kalangan di Indonesia. Instrumen keuangan (investasi) memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, khususnya dari faktor risiko dan tingkat return 
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yang diharapkan (Amalia 2012). Selain itu, produk investasi lainnya yang juga 

diminati adalah seperti produk investasi sekuritas yang ada di pasar modal (uang). 

Akan tetapi produk investasi sekuritas atau pasar uang tersebut masih banyak 

terkandung akad-akad yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti (1) Riba, yaitu 

unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan 

uang (money for money); (2) Maishir, yaitu unsur spekulasi, judi dan sikap 

untung-untungan; dan (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang terkait dengan 

penyerahan, kualitas dan kuantitasnya. Tarmizi (2012) menyebutkan bahwa 

keharaman transaksi-transaksi demikian telah ditegaskan salah satunya di dalam 

Majma’ Al Fiqh Al Islami dengan keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992 M dalam 

muktamar ke VII di Jeddah, yang dalam hal ini membahas keharaman transaksi 

indeks yang berbunyi, ”Tidak boleh jual beli indeks, karena jual beli tersebut 

murni perjudian dan objek yang diperjual-belikan dalam transaksi ini semu tidak 

pernah ada”.  

Sebagai solusi yang menjawab instrumen investasi pasar modal (uang) yang 

masih melekat di dalamnya akad-akad yang diharamkan oleh syariat Islam 

tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia menerbitkan instrumen investasi 

syariah yang disebut dengan surat berharga syariah negara (SBSN) yang 

selanjutnya dikenal dengan sebutan sukuk negara. Produk investasi syariah ini 

bukan suatu hal yang baru di telinga para masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya 

instrumen investasi sukuk ini dapat semakin berkembang sebagaimana instrumen 

investasi pasar modal (uang) konvensional yang sudah lebih senior hadir di 

lingkungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa sukuk 

negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, 

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing. Instrumen investasi Sukuk ini dijual kepada individu 

atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui agen penjual di pasar 

perdana dalam negeri. Beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam 

penerbitan surat berharga syariah, antara lain Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, 

Istishna, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta 

kombinasi dari dua atau lebih dari akad tersebut. Pada masa kontemporer (masa 

sekarang), kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari 

praktek riba yang terjadi pada instrumen investasi konvensional dan mencari 

solusi instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan 

syari’ah, serta didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan 

obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma’ al-Fiqh al-Islami 20 Maret 1990 dan 

fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. 32/DSN-

MUI/IX/2002 (Fatah 2011). Selain itu, sukuk merupakan surat berharga yang 

diterbitkan oleh Negara dengan imbalan yang dijamin oleh pemerintah sehingga 

dapat dikatakan bahwa melakukan kegiatan investasi pada instrumen investasi 

sukuk negara ritel memiliki risiko rendah. Apabila dilihat dari segi kaidah fiqh, 

penjualan sukuk ritel ini diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh 

Tarmizi (2012) bahwa berdasarkan keputusan Majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi 

fikih OKI) No. 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi, ”berdasarkan hukum asal 

sebuah muamalat adalah mubah (boleh) maka mendirikan sebuah emiten yang 

bergerak di bidang halal hukumnya boleh”, sehingga penerbitan surat berharga 

syariah selama itu didirikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang halal 
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hukumnya adalah boleh yang bertujuan untuk mengumpulkan modal bagi 

perusahaan. 

Salah satu agen penjual surat berharga syariah atau sukuk serta merupakan 

perusahaan yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah PT Bahana 

Securities. Perusahaan memiliki pengalaman, jaringan distribusi, serta reputasi 

yang baik dalam menangani penawaran obligasi di Indonesia, selain itu PT 

Bahana merupakan perusahaan sekuritas yang berdiri pada tahun 1993 serta 

dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dibawah Kementerian BUMN. 

Hingga saat ini, Bahana Securities telah dipercaya oleh hampir sekitar 62 

perusahaan BUMN, swasta dan multinasional dalam melakukan kerjasama 

transaksi investasi di pasar modal Indonesia. Silvanita (2009) menyebutkan 

perusahaan sekuritas mendifersifikasi bisnisnya dengan aktif dalam pasar uang 

sebagai dealers, yang memiliki persediaan dana (inventory) dan siap melakukan 

jual dan beli sekuritas pasar uang, keberadaan mereka sebagai dealers membantu 

terbentuknya pasar sehingga disebut sebagai pencetus pasar atau market maker. 

Sejak dikeluarkannya sukuk pertama oleh Pemerintah Republik Indonesia 

dengan nomor seri SR001 (Sukuk Ritel 001) pada awal tahun 2009, tercatat total 

pemesanan pembelian sejumlah Rp5.556 Triliun atau sekitar 313,9%  dari target 

penjualan awal yang disampaikan oleh 13 agen penjual yang telah ditunjuk oleh 

Pemerintah dengan jumlah Rp1.770 Triliun (antaranews.com 2009). selanjutnya, 

pada Tahun 2010, total pemesanan pembelian sukuk dengan seri SR002 berhasil 

mencapai nominal Rp8.033 Triliun atau sekitar 267,7% dari target penjualan yang 

disampaikan Pemerintah sebesar Rp3 Triliun. Dan minat masyarakat dalam 

berinvestasi di surat berharga syariah (sukuk) pun terus meningkat hingga 

penerbitan sukuk dengan nomor seri SR006 pada awal tahun 2013 hingga akhir 

2015 yang berhasil mencatat penjualan sebesar Rp19.354 Triliun (Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2015). Sedangkan pada PT Bahana Securities, 

selama 4 tahun terakhir (2013-2016) dapat membukukan pemesanan Sukuk Ritel 

sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1  Penjualan sukuk ritel PT Bahana Securities 2013-2016 

No Seri Tahun 
Jumlah 

Investor 

Total Pemesanan 

(Rp) 

Penjualan oleh 

investor setelah 

dapat 

diperdagangkan 

(%) 

1 SR008 2016 780              724,285,000,000  78.12% 

2 SR007 2015 3519          3,308,975, 000,000 78.37% 

3 SR006 2014 290              481,140,000,000  84.67% 

4 SR005 2013 581          1,031,575,000,000 90.48% 
Sumber : Laporan Penjualan PT Bahana Securities,  IDX diolah (2016) 

 

Akan tetapi, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 bahwa yang sangat 

disayangkan adalah bahwa secara rata-rata setelah Sukuk Ritel dapat 

diperdagangkan, terdapat 83% nasabah PT Bahana Securities yang langsung 

menjual kepemilikan sukuknya kepada investor korporasi. Hal ini tentu saja tidak 

diharapkan Pemerintah selaku penerbit sukuk ritel terhadap PT Bahana Securites 
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sebagai BUMN yang dianggap kurang berhasil dalam menjalankan fungsinya 

terhadap edukasi pendalaman pasar keuangan kepada masyarakat luas demi 

meningkatkan minat para masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen investasi 

sukuk. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi jumlah instrumen investasi yang 

dijual, memang betul bahwa PT Bahana Securities dapat dikatakan termasuk 

dalam kategori berhasil. Walaupun demikian, yang sangat disayangkan adalah 

bahwa jumlah instrumen yang dijual tersebut belum sesuai dengan keinginan 

pemerintah maupun perusahaan dikarenakan adanya sekitar 83% nasabah yang 

menjual instrumen sukuk tersebut ketika dapat diperdagangkan. Sehingga, 

sehubungan dengan pencatatan laporan penjualan sukuk yang tertera pada Tabel 

1, pada tahun 2014 ketika PT Bahana Securities mengalami penurunan penjualan 

lebih dari 50%, Pemerintah tidak mengikutsertakan kembali PT Bahana Securities 

sebagai Co-Manager dalam penerbitan Global Sukuk tahun 2015, yang 

sebelumnya PT Bahana Securities selalu menjadi Co-Manager selama 3 tahun 

(2011-2013) berturut-turut.  

Perumusan Masalah 

 

Alasan utama penulis melakukan penelitian terhadap investor ritel di PT 

Bahana Securities adalah bertujuan untuk menganalisis minat para investor ritel 

tersebut dalam memilih instrumen investasi sukuk berdasarkan 4 (empat) seri 

sukuk  terakhir yang telah terbit, yaitu sukuk seri SR005-008. Dikarenakan pada 

dasarnya dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, 

seharusnya penjualan Sukuk dapat menjadikan kebanggaan tersendiri dalam dunia 

pasar modal (uang) di Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana yang ditampilkan pada 

Tabel 1 bahwa terjadi penurunan penjualan yang lebih dari 50% pada tahun 2014 

untuk instrumen investasi Sukuk pada PT Bahana Securities. 

Sejak awal kemunculan instrumen investasi sukuk tersebut di Indonesia 

yang dimulai dengan seri SR-001 hingga di seri SR008. Terdapat perbedaan yang 

terjadi antara Sukuk seri SR001-005 dengan sukuk SR006-SR008, yaitu bahwa 

sukuk seri SR001-005 dapat langsung diperdagangkan setelah listing atau 

pendaftaran (penerbitan), sehingga investor yang ingin berspekulasi atas kenaikan 

atau penurunan harga tidak mengalami batas waktu yang terlalu lama. Sedangkan 

pada sukuk SR006-SR008 baru dapat diperdagangkan setelah melewati satu 

periode imbal hasil bulanan, sehingga akan memunculkan risiko akan adanya 

penurunan harga sekaligus peluang kenaikan harga setelah satu periode imbal 

hasil, yang tentunya akan berpengaruh terhadap minat investor yang terbiasa 

berspekulasi atas naik atau turunnya harga instrumen. Selain itu, faktor yang 

dianalisis pada penelitian ini adalah didasari oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sarah (2014) mengenai analisis faktor yang memengaruhi minat 

investor terhadap sukuk negara ritel. Dalam hal ini, Sarah membagi faktor yang 

menjadikan minat para masyarakat dalam berinvestasi menjadi beberapa faktor 

berikut, yaitu 1) Informasi produk investasi; 2) Risiko investasi; 3) Pertimbangan 

prinsip syariah; dan 4) Kepuasan Investor. Akan tetapi hasil yang didapat dari 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya terdapat 2 faktor saja yang 

menunjukkan hasil siginifikan terhadap minat para investor dalam berinvestasi 

sukuk yaitu berdasarkan faktor informasi produk dan risiko investasi. 
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Didasari pada beberapa kondisi di atas serta faktor yang dianalisis oleh 

Sarah (2014), penulis melakukan penelitian mengenai analisis minat para investor 

dalam membeli instrumen sukuk dengan mengganti faktor kepuasan nasabah 

menjadi faktor harapan kenaikan harga yang dalam hal ini tidak dimasukkan 

sebagai faktor yang dianalisis oleh Sarah. Penulis melakukan penambahan analisis 

terhadap faktor harapan kenaikan harga dikarenakan hal ini dirasa penting yang 

pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah faktor tersebut merupakan faktor 

yang paling mendukung dalam menentukan pilihan investor dalam membeli 

sukuk di PT Bahana Securities. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan 

berbagai penelitian terdahulu yang menganalisis minat investor dalam membeli 

suatu produk investasi adalah bahwa seluruh faktor yang dianalisis akan 

dirangkum ke dalam model sikap yang dikembangkan oleh Ajzen (1985, 2006). 

Model tersebut dikenal dengan Theory of Planned Behavior (TPB/Teori Perilaku 

Berencana), yaitu suatu model persepsi dalam minat seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku atau tindakan. Adapun faktor yang mempengaruhi minat tersebut 

dipengaruhi oleh tiga faktor (variabel) utama yaitu, sikap terhadap perilaku, 

norma subyektif, dan kontrol perilaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

perumusan permasalahan diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Seberapa besar minat investor ritel PT Bahana Securities untuk berinvestasi 

(membeli) sukuk? dan berapa besar harapan kenaikan harga atas sukuk yang 

dibelinya? 

2. Seberapa besar pengaruhi faktor (variabel) sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku para investor di PT Bahana Securities terhadap 

minat dalam berinvestasi sukuk? 

Tujuan Penelitian 

 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis minat investor ritel PT Bahana Securities berinvestasi (membeli) 

sukuk dan harapan atas kenaikan harga pada sukuk yang dibeli. 

2. Mengukur besaran pengaruh variabel sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku para investor di PT Bahana Securities terhadap 

minat dalam berinvestasi sukuk. 

Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini: 

a. Bagi PT Bahana Securities adalah sebagai bahan penelitian untuk melihat 

perilaku investor dalam memilih instrumen investasi sukuk. 

b. Bagi Pemerintah adalah untuk melihat sejauh mana sesungguhnya minat beli 

dari investor sukuk ritel, apakah benar pembeli sukuk negara adalah pembeli 

tradisional karena alasan faktor syariah, atau alasan lain. Hal ini berguna untuk 

pengembangan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang.  

c. Bagi penulis dan pembaca adalah untuk menambah wawasan keilmuan serta 

sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada penganalisaan (analisis) 

sikap para investor ritel di PT Bahana Securities dalam dalam membeli produk 

investasi sukuk, serta melihat hubungan antara harapan kenaikan harga dengan 

minat berinvestasi sukuk. Penelitian ini difokuskan kepada para investor ritel yang 

terdaftar di PT Bahana Securities dan telah membeli produk investasi sukuk 

hingga awal tahun 2016. Pemilihan analisis faktor yang digunakan berupa 4 

(empat) faktor yang terbagi atas, (1) Risiko investasi; (2) Atribut investasi dengan 

prinsip syariah; (3) informasi mengenai produk instrument sukuk; dan (4) 

Harapan kenaikan harga yang nantinya dikembangkan ke dalam model TPB 

(Theory of Planned Behavior). Sehingga diharapkan model TPB dapat 

menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi minat para investor dalam 

berinvestasi sukuk berdasarkan tiga variabel utama yang terdapat pada model TPB 

yaitu, 1) Pengaruh sikap terhadap perilaku; 2) Norma subyektif; dan 3) Kontrol 

perilaku. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus 

terhadap objek penelitian dengan melakukan analisis faktor yang menjadikan 

minat para investor ritel untuk membeli sukuk di PT Bahana Securities. 

Pendekatan metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat ukur untuk 

menguji dugaan atau hipotesis dari kualitatif, serta memberikan justifikasi 

signifikan terhadap temuan penelitian berdasarkan uji statistik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survey, yaitu suatu metode pengumpulan 

data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

individu. Responden adalah investor sukuk yang tercatat pada PT Bahana 

Securities dengan sampling sebanyak 100 orang. Pertanyaan yang diajukan adalah 

melalui kuesioner yang didasari oleh empat faktor utama bagi investor PT Bahana 

Securities dalam membeli instrumen investasi sukuk berdasarkan 7 (tujuh) pokok 

bagian pertanyaan berupa; (1) Keyakinan terhadap perilaku, (2) Evaluasi 

konsekuensi, (3) Keyakinan normatif, (4) Motivasi mematuhi, (5) Keyakinan 

kontrol, (6) Kekuatan faktor kontrol, (7) Niat perilaku. Metode pengumpulan data 

primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mandiri, metode 

ini mendasarkan pada laporan tentang diri atau self report, atau setidak-tidaknya 

pada pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi. Pelaksanaan metode kuesioner 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

responden secara langsung, dan diminta untuk memberikan pendapat atau 

jawaban berupa kuesioner tertutup. Pengukuran kuesioner menggunakan skala 

likert yaitu pengukuran kuesioner berdasarkan tanggapan atau respon seseorang 

mengenai objek sosial di mana tiap instrumen jawaban mempunyai gradasi nilai 

(skala) dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

 

 

 

 




