
1.1 Latar Belakang 

Stabilnya nilai tukar rupiah sejak tahun 1990-an dan diikuti oleh relatif tingginya 

tingkat bunga dalam negeri mendorong tingginya permintaan pinjaman luar negeri 

khususnya d& kalangan swasta. Pada kondisi saat itu kalangan bisnis menilai sumber 

pembiayaan luar negeri lebih murah, (dan notabene hutang tersebut tidak di hedge). Pada 

bulan Desember 1997, posisi pinjaman luar negeri baik pemerintah maupun swasta, 

menurut pemyataan resmi pemerintah telah mencapai US $ 137,4 milliar atau sekitar dua 

pertiga dari nilai GDP (meskipun beberapa pihak meyakini bahwa jumlah riilnya jauh 

diatas angka tersebut), dimana US$ 20 milliar merupakan hutang jangka pendek. Nilai 

DSR (ratio pembayaran hutang terhadap nilai ekspor, dan dilain pihak ekspansi sektor 

perbankan yang tinggi semenjak diluncurkannya deregulasi perbankan tahun 1983 

menyebabkan meningkatnya jumlah kredit bermasalah, likuditas yang ketat yang 

kesemuanya bennuara pada kerawanan aspek keuangan secara nasional.(Bank dan 

Manjemen, edisi November tahun 2000) 

Dipicu dari krisis yang terjadi di Thailand pada triwulan I tahun 1997, berakibat 

pada terimbasnya seluruh kawasan Asia Tenggara yang relatif memiliki latar belakang 

ekonomi yang sama (yang dikenal dengan istilah contagion effect). Khusus untuk 

Indonesia, krisis yang terjadi menyebabkan kemsakan yang cukup serius terhadap 

perekonomian nasional. Semenjak bulan Juli 1997 hingga awal Januari tahun 1998 

rupiah sudah terdepresiasi sebesar 70 %, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ 



terpangkas 40% lebih, demikian halnya dengan kapitalisasi pasarnya (apabila dihitung 

dalam denominasi USD kapitalisasi pasar merosot 50% lebih). 

Guna menanggulangi permasalahan ini pemerintah telah mengambil sejumlah 

langkah - langkah korektif, mulai penghapusan rentang intervensi BI atas kurs rupiah 

pada pertengahan bulan Agustus 1997, penundaan dan evaluasi sejumlah proyek 

pemerintah dan swasta, penerapan kebijakan uang ketat, hingga sejurnlah reformasi 

structural seperti penghapusan monopoli dan pembatasan kepemilikan saham oleh pihak 

asing. 

Pada tanggal 31 Oktober pihak pemerintah mengumumkan kesepakatannya atas 

bantuan IMF, Bank Dunia dan sejurnlah negara lainnya atas paket bantuan senilai US$ 

40 miliar beserta paket reformasinya guna mengatasi k A s  yang sedang berlangsung. 

Seiring dengan rekomendasi yang diberikan IMF pemerintah juga telah merevisi APBN 

1998199 pada tanggal 23 Januari 1998, dengan pokok-pokok maten diantaranya : 

& Jumlah APBN 98/99 senilai Rp. 147,22 triliun atau 45,6% lebih tinggi 

dibanding APBN tahun 97/98 dimana penenmaan negara didominasi oleh 

minyak dan gas. 

ia- Jumlah tersebut didasarkan atas asumsi pertumbuhan GDP sebesar 0%, 

tingkat inflasi tidak melebihi 20% dan nilai tukar USD sebesar Rp. 5000,- 

/US $ serta harga minyak sebesar US $171 barel. 

ia- Pemerintah &engasumsikan- ekspor mencapai US$ 60,59 miliar, ekspansi 

kredit sebesar 17%, dan dengan current account surplus sebesar US$ 2,63 

miliar atau 1,8% dari GDP serta surplus neraca pembayaran sebesar US$ 

1,l miliar. 



& Kebijakan fiskal guna mengurangi distorsi ekon~mi d m  menyehatkan 

keuangan nasional, diantaranya mengurangi subsidi BBM, clan serangkaian 

kebijakan perpajakan seperti pencabutan fasilitas pajak istimewa untuk 

program mobnas, penghapusan monopoli BULOG atas 9 bahan pokok 

(kecuali beras), penghapusan tata niags cengkeh, jeruk dan sejumlah 

komoditi pertanian lainnya, restrukturisasi BUMN dan BPIS, dsb. 

Disisi moneter BI secara aktif berkonsultasi dengan IMF berupaya menjaga 

nilai tukar rupiah dengan menggunakan serangkaian kebijakan. Disisi lain 

upaya penyehatan sektor perbankan terus dilakukan menyusul likuidasi atas 

16 bank swasta yang tidak sehat. Konsolidasi di sektor ini menjadi 

perhatian khusus pemerintah. Pada tanggal 27 Januari 1998 Pemerintah 

membentuk badan khusus yang disebut BPPN (Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional), lembaga ini bertugas menyehatkan bank - bank 

umum yang sedang dilanda kesulitan, baik melalui restrukturisasi maupun 

pengambilan asset bermasalah dari bank - bank tersebut. 

Disamping itu pemerintah juga mengeluarkan jaminan penuh atas selunth 

nasabah deposan dan kreditor baik dalam bentuk rupiah maupun valuta 

asing. 
. . 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, krisis yang terjadi dewasa ini berakibat 

negatif bagi dunia usaha khususnya para emiten, yang disebabkan oleh ; 

& Kentgian atas posisi valas yang tidak hedge 

& Tingginya tingkat bunga akibat TEYIP, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat 

default risk dari hutang 



it- Naiknya biaya produksi, khususnya untuk komponen produksi impor 

it- Turumya perrnintaan akibat menurunnya daya beli rnaspakat. 

Kondisi diatas pada akhimya akan mengurangi margin keuntungan para emiten 

yang &an dicerminkan pada rendahnya pertumbuhan earning per share ( E P S )  atau 

bahkan negatif. Dengan demikian para fund manager hams melakukan revisi atas 

proyeksi income serta komposisi dari portofolio investasinya. 

Kondisi tersebut secara otomatis mengakibatkan jatuhnya harga - harga saham, 

sebagai implikasi dari langkah koreksi para investor, bahkan sejumlah investor asing 

jelas-jelas melakukan divestasi dan keluar dari pasar (pull out). Kondisi ini dapat dilihat 

pada statistik berikut; 

Tabel 1. Kondisi Pasar Modal Bulan Juni 1997 & Des 1997 

Listed Issuer (perusahaan) 
Listed Shares ( Miliar lembar) 
Convertible Bond 
Kapitalisasi Pasar ($ juta) 
Listed Issuer (perusahaan) 
Listed Shares ( Miliar lembar) 
Bond 
Kapitalisasi Pasar ($ juta) 
Listed Issuer (perusahaan) 
Listed Shares ( Miliar lembar) I 
Sumber : JSX Statistik (1997) -- .' 

Guna mengangkat pasar yang sedang bearish tersebut pemerintah mengeluarkan 

serangkaian kebijakan, diantaranya ; 



& Menganjurkan agar 1 % dari keuntungan B W  agar diinvestasikan kedalam bentuk 

saham. 

ia- Menghilangkan peraturan yang membatasi kepernilikan saham olek asing atas 

pemsahaan-perusahaan yang listing di bursa 

& Mengeluarkan serangkaian kebijakan baru dibidang perdagangan saham, seperti 

dimungkinkannya transaksi diluar bursa, scriptless trading, Indonesian Depository 

Receipt (IDR), sekuritas asset dan lain sebagainya yang pada dasarnya untuk 

meningkatkan daya tarik berinvestasi di bursa. 

a- Memberikan altematif perlakuan akuntansi pada para emiten guna mengeliminir 

kemgian akibat valas (dengan mengamortisasi kerugian valas) 

Langkah - langkah yang telah diarnbil tersebut temyata belum cukup untuk 

memulihkan kembali kondisi pasar, menyusul semakin besamya depresiasi rupiah 

terhadap USD (sempat mencapai Rp. 15.000,- 1 USD) serta gagalnya para emiten 

memenuhi kewajiban - kewajiban yang jatuh tempo. 

Orientasi para investor yang semula kearah prospek pertumbuhan bisnis emiten 

dimasa depan (dengan mengharapkan capital gain disamping deviden) yang berpatokan 

pada,nilai PI E (Price to Earning Ratio), telah berubah kepada pendekatan nilai buku 

(price to book value), yaitu pendekatan nilai sisa yang masih dapat diperoleh pada 

pemegang saham apabila terjadi likuidasi setelah perusahaan gagal' membayar 

ke~vijibann~a. A 

Banyak pengamat menyatakan bahwa hampir semua saham dibursa saat ini 

sudah cukup murah untuk dibeli (under valued) bahkan menteri keuangan sendiri 

menyebutkan dengan istilah it's time to buy. Tetapi perlu kita sadari bahwa kondisi 



makro ekonomi kita belum sepenuhnya mendukung pu1ihn)ra bursa. Mlai tukar USD 

masih diatas perkiraan nilai wajar, belum lagi beragam paket kebijakan yang 

diluncurkan belum efektif dijalankan. Hal ini bermuara pada ketidakpastian kondisi 

sosial politik nasional yang kesemuanya akan mengakibatkan meningkatnya resiko 

berinvestasi di bursa. Bahkan ada analis pasar modal yang menyatakan pasar modal kita 

sudah mati dan lebih 80% nya bangkrut secara teknis. Salah satu akibat jatuhnya bursa 

telah memakan korban kebangkrutan Peregrine (salah satu securities company terbesar 

di Hong Kong) yang jatuh. Salah satu penyebabnya adalah default-nya nasabah mereka 

di Indonesia. Morgan Grenfel juga terpaksa merelokasi kantomya di Jakarta dan Manila, 

dan masih banyak lagi sejurnlah securities company yang terpaksa gulung tikar akibat 

krisis yang terjadi. Tinggal kita dihadapkan oleh pertanyaan besar masih prospektikah 

berinvestasi di pasar modal ? 

Masa krisis merupakan sebuah momentum terhadap perubahan pola pemikiran 

barat yang semakin diragukan kebenarannya, pola konvensional baik dalam lembaga 

perbankan mengalami goncangan yang sangat dahsyat sehingga tidak sedikit dari 

lembaga keuangan ini yang mengalami likuidasi atau pailit masuk pada Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) demikian pula perkembangannya dengan Pasar 

Modal Indonesia mengalami gejolak-gejolak yang sama seperti lembaga keuangan 

lainnya. Namun disisi lain Bank - Bank yang menggunakan landasan Syariah dalam 

operasionalnya tidak mengalami guncangan sedikitpun, keberadaannya malah semakin 

pesat secara dinamis, maka tak heran kalau Pasar Modal Indonesia mengikuti jejak 

perbankan Syariah untuk melakukan perdagangannya melalui Pasar Modal Syariah 

dikenal dengan Indeks Syariah (Jakarta Islamic Index). Perkembangan Pasar Modal 



Syariah ditandai dengan berkembang pesatnya reksa dana berbentuk kontrak investasi 

kolektif di pasar modal Indonesia. Dalam perjalanannxa telah hadir reksa dana syariah 

yaitu reksa dana yang khusus menginvestasikan dananya ke dalam saham-saham 

pemsahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Reksa dana syariah ini 

memberikan alternatif investasi kepada pemodal muslim. 

Keberadaan investasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah merupakan langkah 

maju bagi industri jasa keuangan di Indonesia. Kecendenmgan ini akan di sambut hangat 

oleh para investor muslim mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 

bahkan terbesar di dunia. Ketertarikan dalam investasi syariah ini adalah memberikan 

keyakinan bahwa investasi ini m e ~ p & a n  ibadah muamalah dalam Islam. Mengingat ha1 

tersebut di atas merupakan pasar potensial untuk tumbuhnya investasi Islami di 

Indonesia, informasi serta sosialisasi mengenai investasi syariah ini juga akan 

mempunyai pengaruh yang cukup menentukan dalam upaya pengembangan industri jasa 

keuangan Indonesia. 

Perkembangan pasar keuangan negara-negara maju menunjukkan bahwa 

semakin modem peradaban ekonomi suatu masyarakat semakin besar peran pasar modal 

dan dibarengi dengan semakin mengecilnya peranan perbankan komersial di dalam 

memobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

semakin terdidiknya masyarakat akan semakin tidak suka menanarnkan dana mereka di 

bank komersial memberikan return yang lebih kecil, meskipun resikonya juga kecil. 

Itulah masalahnya, masyarakat mulai faham akan pasar keuangan serta penilaian dan 

pengendalian resiko investasi, masyarakat mulai memasuki area yang lebih menantang, 

serta mendorong pemanfaatan kemarnpuan analisa yang baik. 



Sebagai wacana, kita ambil contoh kondisi Amerika Serikat, dari keseluruhan 

dana pinjaman perusahaan, porsi kredit bank turun dari 50% pada tahun 1960 menjadi 

25% pada tahun 1994. Pada periode yang sama sumber dana yang berasal dari pasar 

modal meningkat dari 30% menjadi 70% (The Economist, April 1994). Fenomena ini 

menunjukan bahwa peran pasar modal yang dibarengi dengan berkurangnya peran 

perbankan komersial dalam memobilisasi dana masyarkat sektor produktif yang sering 

disebut dengan fenomena disintermediasi pasar keuangan. 

Bagaimana kondisi di Indonesia sendiri, kita melihat kondisi pada tahun 1992- 

1998, nilai emisi dan nilai kapitalisasi di pasar modal pada periode itu tumbuh rata-rata 

44,99% dan 61,31% per tahun (Statistik Pasar Modal, BAF'EPAM). Pada periode yang 

sarna dan masyarakat, aktiva dan kredit perbankan hanya tumbuh masing-masing sebesar 

24,76%, 23,12% dan 22,37% (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia 

tahun 1998), ha1 ini menunjukkan bahwa kedepan keberadaan Pasar Modal akan menjadi 

pilihan masyarakat untuk berinvestasi. 

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia di mulai dengan 

berkembangnya jasa-jasa keuangan perbankan, dengan di keluarkannya Undang-Undang 

No 10 tahun 1998, tentang perbankan sebagai penyempurnaan Undang-Undang No 7 

tahun 1992, yang mengukuhkan mengenai keberadaan perbankan syariah di Indonesia, 

dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi perkembangan bank-bank 

syariah. Bank Umum berdasarkan undang-undang baru ini ini dibolehkan menjalankan 

dual banking system, yaitu beroperasi secara konvensional dan juga syariah, dikaitkan 

dengan fenomena disintermediasi pasar keuangan yang terjadi, potensi perbankan 

syariah menjadi sangat menjanjikan, antara lain karena bank syariah dapat lebih 



berperan sebagai perbankan investasi (investment banking) daripada perbankan 

komersial (comercial banking). Salah satu produk jasa bank spariah adalah layanan 

restricted investment (mudharabah muqayyadah). Dalam prakteknya, peran bank syariah 

dalam layanan produk ini adalah financial arranger, yang berfungsi menjembatani 

investor dan pengusaha, dimana bank memperoleh komisi, tanpa memperoleh selisih 

bunga (spread) atau bagi hasil. 

Di tengah kelahiran gelombang kedua perbankan syariah Indonesia (gelombang I 

dimulai pada tahun 1992, ditandai dengan lahimya Bank Muamalat Indonesia, BPRS, 

BMT di seluruh tanah air), pada tanggal 25 Mei 2000 lahirlah reksa dana syariah kedua, 

yang dikelola oleh PT PNM Investment Management, menemani reksa dana yang 

pertama yang dikelola oleh Danareha Investment Management (ditawarkan pertama 

kali pada Juni 1997). Pada tanggal 5 Mei 2000, atas kesepakatan antara Bursa Efek 

Jakarta dan PT Danareksa investment Managemet lahir Indeks Syariah di Bursa Efek 

Jakarta, kemudian diumumkan daftar halalnya pada awal Juli 2000 yang lalu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kurangnya jumlah investor disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat 

akan pasar modal Syariah dan anggapan bahwa investasi di pasar modal sangat rumit. 

Investasi di pasar modal, masih dianggap institusi yang masih menganut prinsip-prinsip 

yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga informasi yang kurang membuat para 

investor muslim masih ragu untuk bermain dipasar modal, secara analisa portofolio 

saham berinvestasi di pasar modal sebenamya dapat menghasilkan tingkat 



pengembangan yang cukup besar, walaupun diikuti oleh risiko yang besar pula, . 
dibandingkan menyimpan uang di bank. 

Dalam melakukan investasi, investor dihadapkan pada dua masalah besar yaitu 

adanya keuntungan yang berlandaskan syariah dan adanya risiko investasi. Keuntungan 

dari investasi dapat berupa dmiden dan capital gain. Deviden diperoleh dari pembagian 

keuntungan emiten untuk setiap lembar saham dan capital gain diperoleh akibat dari 

naiknya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Risiko dari investasi diakibatkan 

turunnya harga saham lebih rendah dari investasi dan ini disebut capital loss. 

Salah satu cara agar risiko dalam investasi saham dapat ditekan adalah dengan 

mendiversifikasikan saham - saham tersebut atau disebut dengan portofolio saham, 

sehingga kerugian yang dialami oleh satu jenis saham dapat ditutupi oleh keuntungan 

yang diperoleh dari saham lain. 

Analisa pengambilan keputusan investasi meliputi minimalisasi risiko dan 

maksimalkan keuntungan. Berdasarkan ha1 ini maka yang menjadi masalah adalah 

bagaimana menentukan pengukuran kinerja indeks masing-masing saham yang terdapat 

di Pasar Modal Syariah dibandingkan dengan kinerja indeks masing-masing saham di 

Pasar Modal. Konvensional 

Sehingga permasalahan yang terjadi di Pasar Modal tersebut dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Masih kurangnya pengetahuan yang komprehensif mengenai Pasar Modal Syariah 

dengan Indeks Syariahnya (Jaka~ta Islamic Index) dan apa perbedaannya dengan 

Pasar Modal yang telah berjalan 

2. Bagaimana perkembangan Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Jakarta. 



3. Bagaimana kinerja indeks saham-saham syariah jika dibandingkan dengan kineja 

indeks saham-saham konvensional yang telah berjalan. 

4. Rumusan yang mampu memberikan informasi yang implikatif yang berguna bagi 

investor dan calon investor. 

Penelitian ini dibatasi hanya pada saham - saham perusahaan yang melakukan 

investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Pembahasan dan analisis dibatasi 

meliputi analisis pengukuran kinerja indeks saham syariah melalui Analisa Expected 

Rate of Return, mengukur risiko menggunakan pendekatan Standar Deviasi dan Beta, 

Mengukur Risk Adjusment Return Index melalui Sharpe Index, Treynor Index. Jensen 

Index. 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Dengan mengadakan studi atau penelitian tentang kinerja indeks saham syariah 

dengan tujuan umum untuk menelaah perkembangan indeks syariah khususnya Jakarta 

Islamic I n d c ~  di Bursa Efek Jakarta. Dari penelitian ini diharapkan pengetahuan secara 

luas mengenai pasar modal syariah, saham dan masalah - masalah yang ada dan 

diaplikasikan nantinya. 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai investasi saham syariah 

di BEJ 

2. Menelaah perkembangan indeks Jakarta Islamic Index sejak pertama dilangsir 

sampai dengan saat ini. 



3. Membandingkan kinerja k e s e l d a n  Jakarta Isfamic Index dengan dengan 

Indeks Harga Saham Gabungan serta indeks saham LQ 45. 

4. Merumuskan implikasi kebijakan untuk investor atau calon investor. 

Peneiitian ini diharapkan dapat berguna bagi; 

1) Penulis, untuk mengetahui lebih banyak mengenai perkembangan investasi syariah 

yang ada di Indonesia khususnya di Bursa Efek Jakarta serta melatih dan 

menerapkan analisis kinerja indeks syariah dengan menggunakan teori pengukuran 

kine rja. 

2) Investor, untuk mengetahui adanya perkembangan baru mengenai investasi syariah 

yang merupakan bentuk alternatif investasi syariah yang akan memberikan 

keuntungan yang maksimal dengan risiko yang minimal, khususnya pada saham - 

saham syariah. 

3) Perusahaan di BEJ, untuk dapat mengevaluasi sudah seberapa jauh kinerjanya 

(Performance) Jakarta Islamic Index dibandingkan dengan kinerja indeks saham- 

saham konvensional lainnya. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya lingkup di BEJ maka penulis membatasi hanya pada indeks 

saharn-saham yang diperdagangkan Bursa Efek Jakarta khususnya Jakarta Islamic Index 

dan Indeks Harga Saham Gabungan serta Indeks LQ 45 Sebagai pembanding pengukuran 

kine rja indeks sahamnya. 



Idealnya penu1.i~ menganalisa saham-saham indi-viduak sehingga dapat menganalisa 

portofolio, namun dikarenakan tidak tersedianya &at2 yang diinginkan, penulis 

menganalisa indeks-indeks tersebut diatas dengan bemsaha membandingkan dengan 

indeks saham pasar yang diwakili oleh Indeks Harga Saham Gabungan dan saham- 

saham yang likuid yaitu indeks LQ 45. 

Pembahasan dan analisa dibatasi meliputi analisis pengukuran kinerja portofolio saham 

syariah melalui Analisa Expected Rate of Return, mengukur risiko menggunakan 

pendekatan Standar Deviasi dan Beta, mengukur Risk Adjusment Return Index melalui 

Sharpe Index, Treynor Index, Jensen Index. 




