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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Investor dalam berinvestasi memiliki tujuan utama untuk memperoleh 

return, tanpa adanya return yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor 

tidak akan melakukan investasi. Investor dalam mengambil keputusan investasi 

harus selalu berusaha meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Tingkat potensi kerugian yang timbul karena 

perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan 

merupakan risiko, oleh karena itu para investor harus dapat menyadari bahwa 

setiap investasi yang dilakukan disamping mengharapkan return, investor juga 

harus sadar terhadap kemungkinan risiko atau kerugian.  

Perkembangan investasi di Indonesia semakin membaik dengan bukti pada 

tahun 2012 investasi di Indonesia mencapai Rp 2.243,8 triliun dengan  

pertumbuhan sebesar 73,3%. (http://Antaranews.com). Alternatif dalam 

berinvestasi mulai dari investasi aset riil hingga investasi dalam bentuk sekuritas 

cukup banyak. Investasi dalam bentuk riil pun masih terbagi macamnya, begitu 

juga dengan investasi dalam bentuk sekuritas  diantaranya investasi dalam bentuk 

saham, reksa dana, obligasi, dan deposito. Masyarakat juga bebas memilih jenis 

investasi, yaitu investasi yang menggunakan sistem syariah atau  non syariah.  

Mudahnya berinvestasi kini, membuat perusahaan pialang juga semakin 

banyak menyediakan jasa perantara bagi calon investor yang akan 

http://antaranews.com/
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menginvestasikan dananya, perusahaan-perusahaan tersebut juga telah 

menfasilitasi jenis investasi syariah ataupun yang berbasis non syariah. Perlunya 

berinvestasi terutama masyarakat yang memiliki dana lebih, karena dengan 

berinvestasi maka harta yang dimiliki tidak diam, dapat menghasilkan 

keuntungan serta bermanfaat bagi orang lain.  

Islam mengajarkan kepada umatnya agar harta yang  miliki tidak hanya 

disimpan namun diwajibkan untuk dimanfaatkan, salah satunya dengan 

berinvestasi. Islam mengajarkan untuk berinvestasi, dan mengembangkan harta 

namun tetap dalam aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan 

As-sunnah. Larangan riba serta larangan pada investasi yang sistem 

pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat islam, karena jika menginvestasikan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam maka hasil yang diperoleh 

nantinya akan diragukan kehalalannya dan jauh dari barokah Allah SWT. 

(Muhammad 2006:96). 

         Bangkitnya ekonomi islam di Indonesia menjadi fenomena yang menarik 

dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas 

beragama islam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan 

Ekonomi Syariah (GRES) pada tanggal 17 November 2013. GRES telah 

ditetapkan sebagai agenda nasional kedepan, Indonesia diharapkan bisa menjadi 

pusat perekonomian syariah dunia. (http://www.presidenri.go.id). Kenyataannya 

masih banyak keraguan dari investor dan calon investor atas keuntungan yang 

akan diterima dari saham syariah tidak lebih besar atau menguntungkan 

dibandingkan saham non syariah.  

http://www.presidenri.go.id/
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Keraguan tersebut timbul karena ada dugaan kurang optimalnya 

pengalokasian dana investasi akibat proses screening yang membatasi investasi 

hanya pada produk sesuai dengan syariat islam, sedangkan produk-produk syariah 

di Indonesia masih terbatas jumlahnya, dengan jumlah yang masih sedikit tersebut 

apakah bisa menghasilkan investasi yang optimal. Hal ini menjadikan perlunya 

dilakukan penelitian tentang return dan risk antara saham syariah dan non syariah, 

agar para investor dan investor tidak ragu untuk berinvestasi pada saham syariah 

dan kegiatan Gerakan Ekonomi Syariah dapat direalisasikan dengan baik. 

Ekonomi syariah lebih dikenal masyarakat dengan bank syariah. Ekonomi 

syariah tidak hanya kegiatan bisnis perbankan berbasis syariah, tetapi sudah 

merambah pada sektor lain, seperti reksa dana dan bursa efek, meskipun demikian 

tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perbankan paling mendominasi kegiatan 

ekonomi syariah. Investasi syariah di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan 

dengan saham non syariah, penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi 

sehingga banyak masyarakat yang lebih mengenal investasi non syariah.  

Hadirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 juli 2000 dengan 

mengeluarkan produk saham syariah. Saham syariah adalah saham yang sesuai 

dengan syariat islam yang muncul melalui Jakarta Islamic Index (JII), yang 

dikeluarkan oleh PT. BEJ bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment 

Management (DIM). Jakarta Islamic Index (JII) dibentuk untuk mengembangkan 

pasar modal syariah sebagai benchmark untuk mengukur kinerja suatu investasi 

pada saham yang berbasis syariah, belum tersosialisasinya ekonomi syariah 
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dengan baik merupakan salah satu kendala pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. (http://cakwawan.wordpress.com) 

Saham yang terdaftar dalam LQ 45 adalah saham unggul, hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan pengembalian yang dihasilkan oleh saham-saham LQ 45 

lebih tinggi dari pada saham-saham yang lainnya. Indeks LQ 45 menguat 8,39 

poin pada bulan oktober 2012 (securities indonesia) banyak investor membidik 

saham yang terdaftar dalam LQ 45, namun tidak semua saham yang masuk dalam 

LQ 45 lolos seleksi sehingga masuk dalam kategori JII. 

Saham merupakan salah satu sekuritas diantara sekuritas-sekuritas lainnya 

yang mempunyai tingkat risiko tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidak pastian 

return yang akan diterima oleh investor dimasa akan datang. Investor dalam 

menanamkan dananya pada saham sangat berkepentingan dengan return yang 

diharapkan di masa yang akan datang, sehingga perlu melakukan analisis terhadap 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, hal ini disebabkan karena 

investor pada umumnya tidak menyukai risk.  

Investor rasional akan memilih investasi yang memberikan return yang 

maksimal pada tingkat risiko tertentu. Investor yang lebih berani akan memilih 

risiko investasi lebih tinggi, kemudian diikuti oleh harapan tingkat return  yang 

tinggi pula. Investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi 

tentunya tidak bisa mengharapkan tingkat return yang  tinggi. Pertimbangan 

return dan risk yang akan diterima tetap menjadi pertimbangan pertama bagi 

investor untuk menanamkan modalnya, tidak terkecuali para investor muslim 

dalam memutuskan untuk berinvestasi pada produk syariah.  

http://cakwawan.wordpress.com/
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Harapan pada penelitian ini adalah membantu investor dan calon investor 

untuk menilai perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat berkaitan 

dengan keputusan berinvestasi. Saham LQ 45 merupakan saham teratas yang 

banyak diminati oleh investor dan saham JII merupakan instrumen syariah yang 

juga mulai diminati oleh investor. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Perbandingan Return 

and Risk antara Saham-saham Syariah dan Non syariah yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia”.  

B. Perumusan Penelitian  

         Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

diperlukan perhitungan tingkat pengembalian dan risiko terhadap saham syariah 

dan saham non syariah, adapun permasalahan tersebut:  

1. Saham manakah yang memberikan return paling besar antara saham syariah 

dan non syariah? 

2. Saham manakah yang memiliki risk paling besar antara saham syariah dan 

non syariah? 

C. Pembatasan Penelitian  

         Maksud dari pembatasan masalah agar pembahasan mengarah pada tujuan 

dan mempermudah proses pengolahan data perlu ditetapkan batasan-batasan 

terhadap penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini hanya membahas saham  

syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic indeks (JII)  dan saham non syariah 

yang terdaftar dalam LQ 45  tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui saham manakah yang memberikan return paling besar antara 

saham syariah dan non syariah. 

2. Mengetahui saham manakah yang memiliki risk paling besar antara saham 

syariah dan non syariah. 

E. Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi para investor dan calon investor. 

Memberikan gambaran tentang perbandingan return dan risk antara saham 

syariah dan saham non syariah sehingga diharapkan dapat membantu investor 

dan calon investor dapat menilai perusahaan dalam pengambilan keputusan 

ketika akan berinvestasi. 

2. Pihak Emiten  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam 

memutuskan kebijakan berkaitan dengan mengelolah keuangan. sehingga hasil 

yang dicapai dipasar modal menjadi optimal, terutama untuk melihat prospek 

dimasa yang akan datang. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Memberikan wawasan keilmuan dan informasi tentang return dan risk antara 

saham syariah dan non syariah serta sebagai bahan referensi dan data 

tambahan untuk penelitian berikutnya. 

 


