
1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, karena
dengan berinvestasi harta menjadi produktif dan menghadirkan manfaat bagi
orang lain. Al-qur’an dengan tegas melarang aktitas penimbunan (iktinaz)
terhadap harta yang dimiliki, seperti yang telah dinyatakan Allah SWT dalam
salah satu firman Nya :

�香䁥�耀䁥䁝� �㮘ా䁝㰍 � aాn aాr䁝�㮘n䁝ా 䁝,� � aాr,t䁝�㮘䀀䁝忠 㮘e耀e㮘�䁝䀀䁝䀀 � aా忠�䁝� �香忠�䁝Ϡ耀� 香ό,��耀�a� 㮘e耀e耀n㮘䀀䁝� 㮘㚘耀⸶ � aాm䁝�䁝t 㮘 䁝ాn 䁝㚘�耀�,n� 䁝㌠㮘�䁝�㮘n䁝ా

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”(QS An Nisa :9)

Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam beinvestasi, pasar modal
merupakan salah satu sarana investasi untuk mengimplementasikan seruan
tersebut. Hadirnya pasar modal syariah maka menjadi kesempatan bagi muslim
dan non muslim untuk menginvestasikan hartanya sesuai dengan prinsip syariah
yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal.

Pasar modal merupakan salah satu pilar perekonomian dunia yang penting
saat ini. Banyak industri yang menjadikan pasar modal sebagai sarana untuk
menyerap investasi dan memperkuat posisi keuangannya. Memasuki Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) 2015, perekonomian Indonesia dituntut lebih stabil agar
dapat bersaing dengan perekonomian global. Stabilnya faktor makroekonomi
negara dan penyerapan investasi dari investor domestik maupun asing akan
menjadi penting dalam menghadapi MEA mendatang.

Indeks harga saham adalah indikator pergerakan harga saham yang
merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar
modal. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang memiliki
karakteristik khusus. Karakteristik ini terbentuk dari adanya pemenuhan prinsip
syariah dalam menciptakan produk, membuat kontrak dalam penerbitan efek
syariah, melakukan transaksi perdagangan, serta melakukan aktivitas pasar modal
lainnya. Prinsip syariah yang harus dipenuhi antara lain terhindarnya aktivitas
pasar modal syariah dari unsur perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), sistem
bunga (riba), dan ketidakadilan. Pasar modal syariah telah berkembang di
berbagai negara, baik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam
seperti negara di kawasan Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, maupun negara
yang mayoritas penduduknya non muslim seperti Inggris dan Jerman.
Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari perkembangan produk
syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Hingga akhir
Desember 2014 pangsa pasar saham syariah telah mencapai 58,89% dari seluruh
emiten saham dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar Rp 2.946,89 triliun atau
sebesar 56,37% dari total kapitalisasi pasar (OJK 2015b).

Dalam rangka memudahkan pelaku pasar modal syariah memilih saham
syariah, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) memuat saham yang
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memenuhi kriteria sebagai saham syariah. DES pertama kali diterbitkan pada
tahun 2007 sebagai implementasi dari Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah. Selanjutnya DES dimutakhirkan secara periodik 2
(dua) kali dalam setahun, yaitu pada akhir Mei dan akhir November. Selain itu,
juga diterbitkan DES insidentil atas saham emiten yang telah mendapatkan efektif
atas pernyataan pendaftarannya dan memenuhi kriteria sebagai saham syariah.

Berdasarkan DES yang telah diterbitkan pada periode 5 (lima) tahun
terakhir, jumlah saham syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
sebagaimana terlihat pada tabel 1 Peningkatan jumlah saham syariah ini seiring
dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham
serta bertambahnya emiten yang sahamnya memenuhi kriteria sebagai saham
syariah. Pada tahun 2014, total saham syariah pada DES periode I terdiri dari 326
saham, selanjutnya pada penerbitan DES Periode II jumlah saham syariah
sebanyak 329 saham. Jumlah ini meningkat menjadi 336 saham syariah setelah
adanya penambahan 7 (tujuh) saham yang pernyataan pendaftarannya efektif dan
memenuhi kriteria saham syariah.

Tabel 1 Pergerakan jumlah saham syariah

Tahun Periode Total Saham
Syariah

2010
I 210
II 228

2011
I 234
II 253

2012
I 304
II 321

2013
I 310
II 336

2014
I 326
II 326

Sumber : Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja perdagangan saham syariah, dapat
dilihat dari pergerakan indeks saham syariah. Indeks saham syariah yang tersedia
di Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2014 adalah Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI merepresentasikan kinerja
perdagangan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa. JII merepresentasikan
30 (tiga puluh) saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan yang paling
likuid diperdagangkan.

Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan indeks saham syariah dalam periode 5
(lima) tahun terakhir, yaitu sebesar sebesar 34,52% untuk ISSI dan 29,68% untuk
JII. Sedangkan untuk saham secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan
sebesar 41,14% untuk IHSG dan 35,86% untuk LQ 45. Dibandingkan tahun
sebelumnya, pada penutupan bursa 2014, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
meningkat 17,35% ke level 168,64 dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya
meningkat 15,21% menjadi sebesar Rp2.946,9 triliun atau sekitar 56,37% dari
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total kapitalisasi pasar saham. Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII)
mengalami peningkatan sebesar 18,10% ke level 691,04. Nilai kapitalisasi pasar
saham JII juga meningkat 16,29% dibandingkan akhir tahun 2013 menjadi sebesar
Rp 1.944,5 triliun atau sekitar 37,19% dari total kapitalisasi pasar saham.

Tabel 2 Perbandingan indeks saham syariah dengan indeks seluruh saham

Sumber : Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Dari sisi industri, sebagaimana terlihat pada gambar 1, mayoritas saham
syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi, yaitu sebanyak
26,41% dari seluruh saham syariah. Selebihnya dari sektor properti, real estate &
konstruksi sebanyak 16,02%, sektor industri dasar dan kimia sebanyak 13,35%,
dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Gambar 1 Saham syariah berdasarkan industri per akhir Desember 2014
Sumber : Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2015)
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Nilai kapitalisasi saham syariah menunjukkan tren kenaikan secara positif
mulai tahun 2011 hingga 2014, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2 ini
menunjukkan bahwa kinerja ISSI mengalami peningkatan yang cukup baik pada
tahun sebelumnya.

Tabel 3 Perkembangan kapitalisasi pasar
(dalam triliun dan mata uang masing-masing)

Periode IHSG ISSI Singapura
(STI)

Malaysia
(KLSE)

Thailand
(SET)

Philipina
(PSE)

2010 3,247.10 - 0.5 0.8 8.25 3.91
2011 3,537.29 1,968.09 0.44 0.8 8.38 4.5
2012 4,126.99 2,451.33 0.52 0.92 11.79 6.04
2013 4,219.02 2,557.85 0.51 1.04 11.45 6.36
2014 5,228.04 2,946.89 0.55 1.01 13.77 8.24
2015 4,522.06 2,449.10 0.48 0.99 13.11 8.25

Sumber : Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kinerja pasar saham syariah sangat
dipengaruhi oleh gejolak yang terjadi di pasar saham internasional. Hal ini terjadi
sebagai akibat semakin terintegrasikannya pasar-pasar saham yang ada di dunia,
sehingga gejolak yang terjadi di suatu negara, dapat mempengaruhi kondisi negara
lain secara signifikan. Demikian pula dengan stabilitas kondisi makroekonomi.

Menurut World Federation of Exchanges, kapitalisasi pasar domestik Asia-
Pasifik di Oktober 2014 meningkat 9,8 persen pada tahun-tahun untuk total
sebesar US$ 20.3 triliun, sementara dipasar saham ASEAN negara Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam total kapitalisasi mencapai
$2.5 triliun yang hanya 3,9 persen dari angka global. Kapitalisasi pasar ASEAN
melompat 12,2 persen di bulan Oktober 2014 dibandingkan dengan posisi Januari
2013 karena harga saham yang lebih tinggi dan listing baru. Secara rinci,
kapitalisasi Singapura mencapai $769 miliar pada Oktober tahun 2014 yang
merupakan kapitalisasi tertinggi diantara pasar saham ASEAN lainnya. Selain itu,
di tengah-tengah goncangan keuangan global tahun ini, pemain pasar dengan
ekuitas terbaik diantara negara-negara ASEAN adalah Filipina dengan return
indeks pasar saham 24 persen pada November 2014. Dua pemain teratas
selanjutnya Thailand dan Indonesia dengan masing-masing return ekuitas 23
persen dan 20 persen. Tahun ini, Kamboja adalah pasar ekuitas yang memiliki
kinerja terburuk dengan kehilangan 18 persen.

Mengenai pasar obligasi, perkembangan pendapatan pasar tetap lokal di
negara-negara ASEAN telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun
terakhir. Saat ini kebijakan dan peraturan seperti kebijakan suku bunga dan
hedging dipasar obligasi ASEAN memiliki efek pada ASEAN dalam transaksi
keuangan. Pasar obligasi dengan pertumbuhan tercepat adalah Singapura dengan
pertumbuhan 4,7 persen dan pencapaian obligasi sebesar $252 milyar pada kuartal
ketiga tahun ini. Sementara Indonesia di pasar obligasi mata uang berkembang 2,7
persen pada setiap kuartal dengan pencapaian $124 milyar pada periode yang
sama. Di antara semua pasar di ASEAN, Malaysia memiliki pangsa tertinggi
obligasi untuk PDB yaitu 102 persen. Sebaliknya, Vietnam dan Indonesia
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memiliki saham terkecil Obligasi untuk PDB di ASEAN yaitu di 21 persen dan 15
persen. Risiko pasar obligasi meningkat, termasuk diperketatnya likuiditas di
pasar obligasi korporasi di wilayah ini dan kenaikan suku bunga US Federal
Reserve yang dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menyebabkan apresiasi
nilai US Dollar (Putri 2014).

Hasil pengujian Uji T pada ISSI dan IHSG menunjukan hasil tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara IHSG dan ISSI dengan p-value 0.973 > alpha
0.05. Hasil perhitungan simpangan dari pergerakan harga saham pada indeks ISSI
yaitu sebesar 3.15 persen lebih kecil dibandingkan pada indeks IHSG yaitu 4.03
persen. Secara umum hal ini menunjukan risiko pada indeks ISSI lebih kecil
dibandingkan indeks IHSG. Pergerakan indeks saham ISSI dan IHSG pada
gambar 2.

Gambar 2 Pergerakan indeks IHSG dan ISSI

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade,
yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun
1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang
yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi
terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang
mengenal dan peduli pasar modal syariah.

Penelitian terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia dilakukan untuk
melihat sejauh mana kontribusi ISSI terhadap perekonomian nasional pada
penerapan pasar tunggal ASEAN. Kedepan diharapkan pasar modal syariah dapat
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan
melindungi kepentingan masyarakat. Beberapa hal yang memerlukan
pengembangan lebih lanjut adalah aspek regulasi, produk, sumber daya manusia,
serta teknologi informasi. Selain itu, promosi dan edukasi mengenai pasar modal
syariah juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Penelitian tentang Analisis pengaruh indikator faktor makroekonomi dan
Indeks Harga Saham ASEAN terrhadap IHSG pernah dilakukan sebelumnya
Immanuel (2015). Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa sebagian besar
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indikator makroekonomi dan indeks saham regional ASEAN mempengaruhi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Penelitian terhadap ISSI ini didasarkan pada penerapan pasar tunggal
ASEAN yang mendekati waktu yang telah disepakati, berdasarkan indikator
makroekonomi dan juga untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka
pendeknya supaya dapat diambil kebijakan secara tepat dan akurat baik dari sisi
makroekonomi maupun indeks negara pada suatu regional dalam menghadapi
pasar tunggal ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi analisis
pengaruh indikator makroekonomi dan indeks saham regional ASEAN terhadap
pasar saham syariah Indonesia (ISSI) periode tahun 2011 – 2015.

Perumusan Masalah

Kondisi perekonomian secara global dan nasional mampu mempengaruhi
pasar modal. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian
ini adalah apakah faktor makro ekonomi dan indeks harga saham ASEAN
berpengaruh terhadap pasar saham syariah Indonesia, sehingga perumusan
masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah indikator makroekonomi (yang diproxikan dalam IPI, inflasi, kurs
dan BI rate) berpengaruh terhadap imbal hasil saham ISSI?

2. Apakah indeks saham regional ASEAN (yang diproxikan dalam Strait
Times Index, Kuala Lumpur Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand,
dan Philippine Stock Exchange Index) berpengaruh terhadap saham ISSI?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah dikemukakan, maka
penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis indeks harga saham di pasar dunia terhadap ISSI
2. Menganalisis variabel makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan dari

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaaat dan bahan masukan bagi
pihak terkait seperti :

1. Pembuat kebijakan, dalam hal perkonomian negara dan koordinasi
kebijakan lintas negara.

2. Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran agar dapat
menginvestasikan dananya secara optimal.

3. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk
penelitian yang serupa dimasa mendatang.
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Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari indeks
harga saham ASEAN dan variabel makroekonomi terhadap ISSI.Objek dari
penelitian ini adalah data indeks saham syariah Indonesia dari periode 2011-2015.
Ruang lingkup penelitian ini adalah lima negara utama ASEAN yaitu Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipinan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Investasi
Investasi menurut Jogiyanto (1998) adalah penundaan konsumsi saat ini

untuk digunakan dalam produksi yang effisien selama periode tertentu. Macam-
macam investasi :

1. Investasi langsung : Pembelian langsung aktiva perusahaan
2. Investasi tidak langsung : Pembelian saham dari perusahaan investasi yang

mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain.

Pasar Modal
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal
sendiri. Instrumen-instrumen yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham,
obligasi, waran, right, obligasi invertibel dan berbagai produk lainnya. Sedangkan
menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang pasar modal
mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan efek Anoraga, Pakarti (2006).

Saham
Saham (stock) menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang

berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Saham dapat didefinisikannsebagai tanda
penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas
tersebut adalah pemilik (berapapun porsinya) dari perusahaan yang menerbitkan
saham, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham (Ang 1997).

Indeks Saham
Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan

harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan
harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk
melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham.




