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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. 

Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar 

modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan atau 

surat-surat berharga jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

utang maupun modal sendiri.  

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia 

saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal 

sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi 

keuangannya. Pasar Modal erat hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang 

berkaitannya dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. (Indonesia Stock Exchange).  

Pasar modal juga dapat bermanfaat untuk menyediakan sumber pembiayaan 

(jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara 

optimal. Mampu memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor 

sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi 

memberikan potensi keuntungan dengan tingkat resiko yang dapat diperhitungkan, 

penunjang tercapainya perekonomian sehat, meningkatkan penerimaan Negara, 

memperbaiki struktur modal perusahaan, serta mengurangi ketergantungan hutang 

luar negri pada sektor swasta. (Ang, 2001) 
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Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi 

kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai 

dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi 

yang halal. dibukanya Jakarta Islamic Index di Indonesia (JII) pada tahun 2000 

sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam 

produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun Indonesia Sharia Stock 

Index (ISSI) seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana syariah.  

Di Indonesia saat ini instrument Sukuk mulai dilirik oleh Pemerintah setelah 

beberapa perusahaan swasta meluncurkan Obligasi Syariah. Pemerintah melalui 

Departemen Keuangan (Depkeu) melalui Ditjen Pengelolaan Utang telah menunjuk 

Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah yang memiliki izin usaha dari Bank 

Indonesia (BI), dan perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin 

Emisi (Underwriter) efek dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan 

Lembaga Keuangan untuk menjadi Agen penjual Sukuk.  

Agen penjual yang dipilih ini wajib memiliki komitmen terhadap 

Pemerintah dalam mengembangkan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual 

produk keuangan syariah. Instrument sukuk tersebut adalah Sukuk Negara Ritel, 

penerbitan instrument ini merupakan salah satu program Pemerintah dalam 

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, 

penerbitan instrument keuangan berbasis syariah ini merupakan upaya mengajak 

masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, sebab hasil penerbitan 

Sukuk Negara Ritel diantaranya akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek 

Pemerintah. (Dani Arsyad Anwar, 2010)  
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Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada akhir 

Februari 2015. Sukuk Negara Ritel SR-007 adalah salah satu jenis dari Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas 

bagian penyertaan terhadap asset SBSN yang dijual kepada individu atau 

perseorangan warga Negara Indonesia. (Dani Arsyad Anwar, 2010)  

Tujuan penerbitan Sukuk Ritel oleh Pemerintah adalah untuk memperluas 

sumber-sumber pembiayaan APBN, diversifikasi investor dan instrument, 

memberikan alternatif instrument Ritel berbasis syariah bagi investor, mendukung 

pengembangan pasar keuangan syariah, dan memberikan kesempatan kepada 

investor kecil untuk berinvestasi dalam instrument pasar modal yang aman dan 

menguntungkan.  Menariknya investor-investor sukuk tidak hanya berasal dari 

institusi-institusi syariah saja, tetapi juga investor konvensional.  

Perkembangan Sukuk di Indonesia masih terhambat dengan masalah 

pemahaman masyarakat tentang sukuk dan adanya ketakutan berinvestasi di pasar 

modal. Selama masyarakat berpandangan bahwa obligasi syariah dan konvensional 

sama, maka inilah yang menghambat perkembangan Sukuk di Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka topik ini menjadi sangat menarik 

untuk dibahas, terutama pada metodologi pembelian dan kupon pada instrument 

Sukuk Ritel Indonesia di salah satu Agen Penjual yaitu PT Reliance Securities Tbk. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang perhitungan kupon Sukuk Negara Ritel Seri 

SR-007 yang didapat oleh Investor atau masyarakat, selanjutnya akan dibahas 

secara rinci tentang perhitungan kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada PT. 

Reliance Securities Tbk Kantor Perwakilan Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana alur pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada PT. Reliance 

Securities Tbk Kantor Perwakilan Malang? 

2. Bagaimana perhitungan Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada PT. 

Reliance Securities Tbk Kantor Perwakilan Malang? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan berinvestasi di Sukuk Negara Ritel Seri SR-

007? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan penelitian lebih terarah serta 

menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, batasan penelitian ini hanya menitik 

beratkan pada perhitungan, tata cara pembelian dan Kelebihan dan Kekurangan 

berinvestasi di Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada PT. Reliance Securities Tbk 

Kantor Perwakilan Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui alur pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada PT. 

Reliance Securities Tbk Kantor Perwakilan Malang.  

2. Untuk mengetahui perhitungan kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 pada 

PT. Reliance Securities Tbk Kantor Perwakilan Malang. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan berinvestasi di Sukuk Negara 

Ritel Seri SR-007. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang perhitungan kupon Sukuk Negara Ritel 

Seri SR-007 pada PT. Reliance Securities Tbk kantor perwakilan Malang adapun 

tujuan yang akan disampaikan kepada pembaca adalah: 

1. Bagi PT. Reliance Securities Tbk 

Sebagai bahan masukan yang sifatnya membangun bagi Agen Penjual 

dalam meningkatkan kinerjanya dalam melayani dan melaksanakan penjualan 

Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

2. Bagi Peneliti lain 

a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam alur pembelian sampai 

perhitungan imbal hasil investasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 

yang di terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

b. Memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan berinvestasi 

pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-007. 


