
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Konsep keuangan berbasis syariah saat ini sedang tumbuh dengan cepat. 

Secara global asetnya sampai dengan awal 2018 sudah mencapai angka 2,4 triliun 

USD  (IFSB 2018), atau tumbuh 7% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,2 triliun 

USD. Bahkan di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tumbuh mencapai 4 

triliun USD. Begitu juga di Indonesia, dimana saat ini total keseluruhan aset 

keuangan syariah mencapai angka 82 milyar USD (OJK 2018) atau menempati 

posisi ke-8 negara dengan aset syariah terbesar. Perkembangan ini terbentuk dari 

beberapa aspek seperti, volume bisnis, produk keuangan, dan juga sektor keuangan 

(S&P 2018). Salah satu instrumen keuangan syariah yang turut berkontribusi pada 

pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia adalah sukuk atau obligasi syariah. 

Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk atau investor yang 

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa 

bagi hasil, margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat 

jatuh tempo (DSN-MUI 2002). Perbedaan obligasi dengan sukuk terletak pada 

penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya 

transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah aset tertentu yang 

menjadi dasar penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara kedua belah 

pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Din 2016). 

Di Indonesia perkembangan sukuk dari tahun ke tahun memiliki trend yang 

cukup positif, dimulai pada tahun 2002 dengan diterbitkanya sukuk korporasi oleh 

PT. Indosat Tbk dengan akad mudharabah senilai Rp175 milyar, dan diikuti dengan 

penerbitan sukuk oleh korporasi-korporasi lain. Kemudian setelah diberlakukannya 

Undang Undang No.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN), akumulasi nilai emisi sukuk nasional terus bertambah dengan 

pesat. Saat ini akumulasi nilai emisi sukuk dalam negeri sudah mencapi angka 

Rp666,35 triliun (DJPU  2018). Sampai dengan saat ini sedikitnya sudah ada 99 

perusahaan yang telah menerbitkan sukuk di Indonesia. Emiten penerbit sukuk 

tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, 

perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. 

Akan tetapi meskipun sukuk korporasi hadir lebih awal dari pada sukuk 

negara, pasar sukuk korporasi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan 

sukuk negara. Senilai Rp645,05 triliun atau 96% dari total Rp666,35 triliun total 

akumulasi penerbitan sukuk nasional diterbitkan oleh pemerintah yang diwakilkan 

oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk Surat Berharga 

Syariah Negara, sedangkan sukuk korporasi hanya memiliki porsi 3% atau senilai 

Rp21 triliun saja dari total akumulasi emisi sukuk nasional (OJK 2018). Kemudian 

jika dibandingkan dengan obligasi korporasi, market share sukuk korporasi pada 

pasar surat hutang korporasi nasional juga terbilang masih sangat kecil. Sampai 

dengan Desember 2017 market share sukuk korporasi terhadap pasar surat hutang 

korporasi nasional hanya mencapai 13% (IBPA 2018). 
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Rendahnya emisi sukuk korporasi jika dibandingkan dengan sukuk negara 

dan obligasi korporasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

aspek pelaku pasar yang terdiri dari emiten dan investor, opportunity cost, aspek 

likuiditas, sampai regulasi atau perundang-undangan (Endri 2009). 

Dewi (2011), mengurai masalah-masalah umum pada pengembangan sukuk 

antara lain: (1) terbatasnya jumlah penerbitan sehingga perdagangan di pasar 

sekunder tidak aktif; (2) buy and hold strategy oleh mayoritas investor; (3) 

terbatasnya aset-aset berkualitas untuk sekuritisasi ijarah; (4) terbatasnya korporasi 

yang fokus dan concern untuk meneritkan sukuk; (5) kurangnya insentif dan 

dorongan dari pemerintah bagi korporasi untuk menerbitkan sukuk.  

Namun demikian pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sukuk korporasi 

menunjukkan kinerja yang membaik, yaitu sepanjang tahun 2015 - 2017 emisi 

sukuk korporasi terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 35%. Bahkan pada tahun 2017 nilai outstanding sukuk 

korporasi mencapai angka Rp15,7 triliun dengan rata rata imbal hasil atau yield 

sebesar 10.4%. (IBPA 2018) 

Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut mengingat jenis dan 

karakter emiten yang semakin beragam, baik dari sisi bentuk perusahaannya 

maupun dari sisi usahanya. Bahkan sudah ada beberapa BUMN yang menerbitkan 

sukuk korporasai seperti PLN, Garuda Indonesia, Angkasa Pura, dan juga PMN. 

Dengan masuknya BUMN ke pasar sukuk korporasi diharapkan kondisi pasar 

sukuk korporasi akan semakin menarik minat para investor. 

 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2018 

Gambar 1  Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia 

 

Dari total outsanding emisi sukuk korporasi yang berjumlah Rp21 triliun, 

struktur atau akad yang paling banyak digunakan adalah akad ijarah. Dari total 75 

emiten sukuk korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), proporsi 

sukuk ijarah adalah sebesar 72% dari total emisi sukuk korporasi, sedangkan sukuk 

mudharabah hanya sebesar 28% (OJK 2018). Begitu juga dari sisi nilai outstanding 

sukuk, dimana sukuk ijarah memiliki outstanding sebesar Rp12,1 triliun atau 
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sebesar 57% dari total nilai outstanding sukuk korporasi di Indonesia, sedangkan 

sukuk mudharabah hanya sebesar Rp9,2 triliun atau 43% dari total outstanding 

sukuk korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk ijarah lebih diminati oleh para 

investor pasar modal Indonesia dibandingkan dengan sukuk mudharabah. 

 

Tabel 1  Perbandingan jumlah sukuk mudharabah dan ijarah 2018 

No Jenis Sukuk Emiten (%) Outstanding (%) 

1 Mudharabah 29 28%  9,184,000,000,000 43% 

2 Ijarah 75 72% 12,139,000,000,000 57% 

 104 100% 21,323,000,000,000 100% 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2018 

 

Kondisi saat sukuk ijarah lebih diminati dibandingkan sukuk mudharabah 

menunjukkan bahwa sukuk ijarah dipandang memiliki keunggulan yang lebih 

disukai oleh para investor dibandingkan sukuk mudharabah karena memiliki tingkat 

pengembalian investasi yang bersifat tetap (fixed return) (Burhanuddin 2013). 

Fixed return pada sukuk ijarah mencerminkan adanya kepastian dari hasil investasi 

yang akan diterima secara tetap sehingga sukuk ini lebih disukai oleh para investor, 

terutama para investor yang cenderung menghindari risiko. 

Berbeda dengan struktur akad pada sukuk ijarah, dalam aplikasinya sukuk 

mudharabah menerapkan sistem bagi hasil (profit sharing), yaitu pendapatan 

keuntungan atau imbal hasil (yield) yang akan diperoleh tergantung kepada kinerja 

bisnis dan kondisi perekonomian yang mempengaruhinya (Al Bashir dan Al Amien 

2001). Besaran yield yang akan diperoleh dihitung berdasarkan presentase nisbah 

yang telah disepakati bersama antara pihak pengelola dan investor. Hal ini 

menyebabkan mayoritas investor menghindari berinvestasi pada sukuk 

mudharabah karena menganggap bahwa sukuk mudharabah lebih berisiko 

dibandingkan dengan sukuk ijarah (Burhanuddin 2013). 

Faktor lain yang menyebabkan kurang diminatinya sukuk mudharabah ini 

ialah karena mayoritas investor sukuk dalam berinvestasi masih berprilaku rasional 

dan sangat memperhatikan aspek teknikal seperti informasi akuntansi berupa 

tingkat imbal hasil, risiko, dan kondisi pasar sekunder dari instrumen investasi 

tersebut (Wilson 1997). Sedangkan untuk aspek fundamental seperti jenis akad 

yang digunakan dan kesesuaian dengan prinsip syariah sangat jarang diperhatikan 

oleh para investor sukuk (Derigs 2009). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ascarya (2014) yang menyebutkan bahwa para investor syariah 

dalam berinvestasi pada instrumen keuangan syariah preferensinya sangat 

dipengaruhi oleh faktor risiko dan pendapatan yang akan diperoleh. Lebih lanjut 

Ascarya (2014) menyatakan bahwa mayoritas investor sukuk dalam berinvestasi 

berprilaku averse to risk yang berarti menghindari risiko, mengingat pasar sekunder 

sukuk yang belum likuid sehingga mayoritas investor akan memilih instrumen yang 

memberikan return yang pasti. Kecenderungan ini berdampak pula pada prilaku 

hold to maturity (ditahan sampai jatuh tempo) oleh para investor. 

Akan tetapi sukuk mudharabah juga memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan sukuk ijarah, yaitu dari sisi rata rata return, dimana sukuk 

mudharabah memiliki rata rata return yang lebih tinggi dibandingkan dengan sukuk 

ijarah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (2010), sukuk mudharabah 
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pernah mencapai tingkat imbal hasil (yield) yang cukup tinggi, yakni mencapai nilai 

17.82 %. Imbal hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata return yang 

diperoleh dari obligasi konvensional yang diterbitkan pada masa itu. Selain itu, 

perolehan yield sebesar 17.82 % ini juga telah menempatkan posisi sukuk 

mudharabah masuk ke dalam 15 teratas obligasi korporasi yang diperdagangkan di 

pasar modal Indonesia. Hal ini berarti bahwa sukuk mudharabah memiliki 

keunggulan yang tak kalah penting dari sukuk ijarah karena bisa memberikan 

peluang untuk perolehan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sukuk ijarah 

(Burhanuddin 2013). 

Lebih lanjut Burhanudin (2013) juga membuktikan bahwa berdasarkan 

analisis perbandingan kinerja antara sukuk mudharabah dan sukuk ijarah, diketahui 

bahwa meski tidak secara signifikan sukuk mudharabah dinilai memiliki kinerja 

yang lebih baik daripada sukuk ijarah. Hal tersebut ditunjukkan oleh perbandingan 

nilai rata-rata nominal yield, current yield, dan yield to maturity kedua sukuk 

tersebut. Secara rata-rata sukuk mudharabah mampu memberikan yield to maturity 

sebesar 13.8% sedangkan sukuk ijarah hanya sebesar 7.89%. Hal ini 

memungkinkan calon investor memiliki alternatif pilihan investasi, yaitu sukuk 

mudharabah lebih tepat dipilih untuk berinvestasi apabila emiten merupakan 

perusahaan yang berkapital besar dan mempunyai historis kinerja yang baik. 

Sedangkan sukuk ijarah dipilih apabila emiten merupakan perusahaan yang sedang 

berkembang dan memiliki prospek kinerja yang baik (Akbarullah 2011). 

Keunggulan lain sukuk dengan akad mudharabah juga dinyatakan oleh 

Ascarya (2014), bahwa sukuk mudharabah dapat menciptakan nilai tambah 

ekonomi sangat tinggi di antara beraneka ragam sukuk dan berbagai instrumen 

pembiayaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, hal ini karena karter 

sukuk mudharabah yang berisfat project base, sehingga akan menigkatkan kegiatan 

perkonomian secara makro. Di samping itu, sukuk mudharabah juga dapat 

memberikan return yang lebih tinggi di atas rata-rata return instrumen pembiayaan 

kovensional, baik obligasi konvensional, saham konvensional, maupun reksadana 

konvensional (Rodoni 2016) 

Selain itu skema bagi hasil pada sukuk mudharabah ini lebih sesuai dengan 

prinsip investasi dalam Islam (Din 2016). Hal ini disebabkan oleh keadilan dalam 

pembagian return kepada investor yang berdasarkan perolehan keuntungan atau 

kerugian dari hasil usaha yang dilakukan oleh emiten selaku mudharib. Semakin 

tinggi kinerja bisnis maka akan semakin tinggi pula return yang akan diterima oleh 

para investor, begitu pula sebaliknya ketika kinerja bisnis melemah maka besaran 

return yang diterima investor juga akan berkurang (Aggarwal 2000). Hal ini sejalan 

dengan perinsip al ghunmu bil ghurmi atau risiko mengikuti hasil usaha (Jabeen 

2007). 

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa masing-masing struktur atau akad 

sukuk memiliki profil risk dan return yang berbeda-beda. Perbedaan profil risk dan 

return ini berdampak pada munculnya keunggulan dan kekurangan pada masing-

masing instrumen, dimana untuk sukuk ijarah memiliki keunggulan berupa tingkat 

return yang pasti sehingga tingkat risikonya terbilang lebih rendah, akan tetapi 

kekurangannya adalah bahwa return yang dijanjikan nilainya lebih kecil jika 

dibandingkan dengan sukuk mudharabah (Datuk 2014). Sedangkan untuk sukuk 

mudharabah memiliki keunggulan berupa tingkat return yang lebih tinggi 



5 

 

dibandingkan dengan sukuk ijarah akan tetapi karena returnya bersifat fluktuatif 

yang mengikuti hasil usaha maka risikonya menjadi lebih tinggi. 

Kondisi saat terdapat perbedaan profil risk return masing-masing instrumen 

ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para investor, yaitu bagaimana cara 

menentukan kombinasi yang paling optimal antara sukuk ijarah dan sukuk 

mudharabah di pasar sukuk korporasi Indonesia agar investor mendapatkan return 

yang optimal dengan tingkat risiko yang rendah (Ibrahim 2009). Setiap investor 

yang menginvestasikan dananya di pasar modal pada umumnya 

mempertimbangkan beberapa aspek, namun secara umum para investor akan 

melihat pada aspek kinerja return yang diharapkan, tingkat risiko, dan bentuk 

hubungan antara risk dan return (Devjak 2004). Risk dan return berhubungan 

searah, yang artinya besarnya return akan sesuai dengan tingkat risikonya (Abbes 

2012). Dimana semakin besar risiko suatu sekuritas atau instrumen, semakin besar 

pula return yang didapatkan. Sebaliknya, ketika risiko suatu investasi kecil maka 

return yang didapatkan pun akan kecil. Oleh sebab itu, investor yang berinvestasi 

perlu melakukan analisis terhadap profil return dan risiko dari setiap instrumen 

yang akan dipilih. 

Dengan mengetahui tingkat return dan risiko dari masing-masing 

instrumen, investor dapat  membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan 

alokasi aset (asset allocation decision) atau yang disebut dengan proses 

diversifikasi asset. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan 

dijadikan sebagai pilihan investasi, dan juga kombinasi berapa bagian atau bobot 

dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas 

aset tersebut dan dengan mudah menyusun portofolio optimal. (Tandelilin 2010). 

Suatu portofolio yang optimal didefinisikan sebagai portofolio yang dipilih 

investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. 

Tentunya portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan 

preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang 

bersedia ditanggungnya. Umumnya portofolio optimal bertujuan untuk 

memaksimumkan tingkat return (yang diukur dengan mean) pada risiko tertentu 

(yang diukur dengan deviasi standar), atau portofolio yang meminimumkan risiko 

pada tingkat return tertentu (Mao 1970). Kurva yang memperlihatkan kumpulan 

semua portofolio efisien pada konsep risk-return disebut kurva efisien frontier 

(Elton & Gruber 2014).   
Penelitian terkait portofolio optimal telah disampaikan oleh Markowitz 

(1952) dengan menggunakan pendekatan mean – variance yang mewakili 

hubungan antara risk dan return. Model portofolio Markowitz sudah banyak 

didiskusikan pada berbagai literatur baik di bidang keuangan, matematika 

keuangan, dan statistika. Dengan menggunakan perhitungan model Markowitz 

akan diperoleh varians dari return portofolio pada sekuritas finansial tidak hanya 

bergantung pada seberapa berisikonya aset individual dalam portofolio tetapi lebih 

kepada hubungan risiko tersebut terhadap sekuritasnya (Ivanovic 2013). 

Pendekatan Markowitz ini mengacu pada pembentukan portofolio dengan tingkat 

keuntungan tertinggi pada tingkat risiko tertentu atau yang disebut Efficient 

Portfolio Frontier (Bodie 2014). 

Tobin (1958) melanjutkan penelitian mengenai portofolio efisien dengan 

melibatkan aset bebas risiko ke dalam pembentukan portofolio. Teori Tobin 

menyebutkan bahwa jika ada satu aset atau instrumen yang riskless/risk free maka 
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semua investor yang memiliki tendensi risk averse akan mengarahkan portofolio 

investasinya mengikuti garis return dari aset/instrumen yang bebas risiko tersebut, 

garis return instrumen bebas risiko ini disebut dengan Capital Market Line (CML). 

Berdasarakan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas 

perbandingan profil risk  dan return  dari sukuk mudharabah dan sukuk ijarah dan 

untuk merumuskan portofolio investasi yang efisien dan optimal pada pasar sukuk 

korporasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan mean – variance model 

Markowitz dan juga pengembangannya dengan model Markowitz - Tobin agar 

investor sukuk korporasi mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dengan 

tingkat risiko yang masih dapat diterima. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh adanya perbedaan profil risk dan return pada sukuk korporasi di Indonesia 

dengan akad mudharabah dan akad ijarah. Perbedaan profil risk dan return ini 

berdampak pada munculnya keunggulan dan kekurangan tersendiri pada masing-

masing instrumen, yaitu sukuk ijarah memiliki keunggulan berupa kepastian 

tingkat return sehingga tingkat risikonya terbilang lebih rendah, karena besaran 

imbal hasil sudah ditetapkan di awal kontrak. Akan tetapi kekurangannya adalah 

bahwa return yang dijanjikan nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan sukuk 

mudharabah. Sedangkan untuk sukuk mudharabah memiliki keunggulan berupa 

tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan sukuk ijarah, akan tetapi 

karena returnnya bersifat fluktuatif yang mengikuti hasil usaha maka risikonya 

menjadi lebih tinggi. 

Kondisi dimana terdapat perbedaan profil risk return masing-masing 

instrumen ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para investor, yaitu 

bagaimana cara menentukan kombinasi yang paling optimal antara sukuk ijarah 

dan sukuk mudharabah di pasar sukuk korporasi Indonesia agar investor 

mendapatkan return yang optimal dengan tingkat risiko yang rendah.  

Setiap investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal pada 

umumnya mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tingkat imbal hasil (return), 

tingkat risiko (risk) dan bentuk hubungan antara risk dan return (Devjak 2004). 

Salah satu karakteristik pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk 

gabungan atau portofolio investasi, artinya investor dapat dengan mudah 

melakukan diversifikasi investasinya pada berbagai kesempatan dan jenis 

instrumen investasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan apabila melakukan 

kombinasi jenis investasi diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat return serta 

dapat memperkecil risiko (Manurung 2010). 

Oleh sebab itu, investor yang berinvestasi perlu melakukan analisis terhadap 

profil return dan risiko dari setiap instrumen yang akan dipilih. Dengan mengetahui 

tingkat return dan risiko dari masing-masing instrumen, investor dapat  membuat 

keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset (asset allocation decision) 

(COMCEC 2018). Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan 

dijadikan sebagai pilihan investasi, dan juga kombinasi berapa bagian atau bobot 

dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas 

aset tersebut dan dengan mudah menyusun portofolio investasi yang optimal dari 
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sukuk korporasi di Indonesia agar memperoleh tingkat keuntungan yang optimal 

dengan tingkat resiko yang masih dapat diterima (Samuelson 1992). Salah satu 

pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan potofolio 

investasi yang optimal adalah dengan menggunakan pendekatan mean – variance 

Markowitz dan juga pengembangannya yaitu model Markowitz – Tobin. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dibuat kajian ilmiah terkait 

perbandingan profil risk  dan return  dari sukuk mudharabah dan sukuk ijarah dan 

merumuskan portofolio investasi yang optimal dan efisien pada pasar sukuk 

korporasi di Indonesia agar investor mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal 

dengan risiko yang acceptable. Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil risk dan return dari sukuk korporasi di Indonesia dengan 

akad mudharabah dan ijarah ? 

2. Bagaimana kombinasi portofolio optimal pada sukuk korporasi di Indonesia 

dengan model mean variance markowitz dan Markowitz - Tobin? 

3. Bagaimana strategi pembentukan portofolio optimal yang dapat bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi pada sukuk 

korporasi di Indonesia?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa profil risk dan return dari sukuk mudharabah dan sukuk 

ijarah 

2. Untuk menganalisa kombinasi portofolio optimal pada sukuk korporasi di 

Indonesia dengan model mean – variance Markowitz dan Markowitz - 

Tobin 

3. Untuk merumuskan strategi pembentukan portofolio optimal yang dapat 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi pada 

sukuk korporasi di Indonesia 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Selain untuk menjawab permasalahan yang diteliti, penulis juga berharap 

penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya: 

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian pustaka yang terus dapat 

dikembangkan dan menambah wawasan keilmuan. 

2. Bagi regulator, sebagai bahan kajian untuk pengembangan sukuk korporasi. 

3. Bagi investor dan stakeholder, sebagai bahan pertimbangan untuk menilai 

dan memutuskan dalam dalam memilih instrumen investasi. 

4. Untuk emiten, sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan sukuk 

korporasi. 

5. Untuk ulama, sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa yang 

membuka ruang untuk inovasi pada sukuk korporasi. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian mengarahkan pembahasan dalam pemecahan 

masalah dan membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini terbatas pada perbandingan profil risk dan return pada portofolio 

sukuk korporasi di Indonesia antara akad mudharabah dan akad ijarah, 

kemudian menentukan portofolio efisien antara sukuk mudharabah dan sukuk 

ijarah. Penelitian ini menggunakan financial modelling berupa efficient 

portfolio frontier untuk mendapatkan portofolio investasi yang paling efisien 

dan optimal.  

2. Data yang digunakan adalah data sukuk korporasi yang terdaftar di BEI pada 

periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2018.  

3. Variabel yang digunakan untuk data return adalah yield to maturity sukuk 

korporasi sedangkan untuk risiko adalah standart deviasi dari return.  

4. Metode yang digunakan adalah metode mean variance Markowitz dan 

Markowitz – Tobin 

5. Pembentukan portofolio optimal dilakukan dengan 2 model yaitu tanpa aset 

bebas risiko (risk free) dan dengan aset bebas risiko (risk free). 

6. Instrumen risk free yang digunakan adalah return SBSN IFR 002 pada periode 

yang sama dengan periode data sukuk korporasi yaitu Januari 2014 sampai 

dengan Desember 2018. 

7. Pengukuran risk – return serta pembentukan portofolio optimal akan dilakukan 

dalam beberapa periode pengukuran disepanjang tahun 2014 – 2018 dengan 

tujuan untuk melihat karakteristik portofolio yang seharusnya diambil oleh para 

investor dalam merespon perubahan kondisi ekonomi, dan perbedaan jangka 

waktu investasi yaitu dalam jangka panjang atau jangka pendek. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka 

Definisi Sukuk 

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang menggunakan prinsip 

syariah. Apabila dibandingkan dengan instrumen investasi konvensional maka 

sukuk dipadankan dengan obligasi, sehingga banyak juga yang menyebut sukuk 

sebagai obligasi syariah.  Sukuk adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan 

merupakan bentuk jamak (plural) dari kata ‘sakk’ yang berarti dokumen atau 

sertifikat. Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang 

muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari 

perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Ayub 2004). 

Adapun definisi Sukuk menurut beberapa referensi adalah sebagai berikut : 

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 18/POJK.04/2015 tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa 

sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 

yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset 

yang mendasarinya. (OJK 2015) 




