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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia selama lima tahun terakhir (tahun 

2010-2014) menunjukkan peningkatan dan sedikit penurunan. Pada tahun 2010 

perdagangan saham di Bursa Efek ditutup pada level 3.703,51 menjadi 

3.821,99 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan, yaitu 

sebesar 4.316,69. Pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan yaitu pada 

level 4.274,18 atau menurun sekitar 1,61%. Pada tahun 2014 Bursa Efek 

Indonesia mencatatkan raihan positif dengan menutup perdagangan pada level 

5.226,95 dan dengan raihan tersebut pertumbuhan perdagangan saham adalah 

sebesar 41,14% selama lima tahun terakhir (www.idx.co.id). 

Berdasarkan hasil positif yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)  

selama lima tahun terakhir, berinvestasi di pasar modal merupakan salah satu 

jenis investasi yang menjanjikan bagi para investor yang ingin mendapatkan 

pengembalian atas investasinya dengan optimal. Tujuan utama investor dalam 

menginvestasikan dananya yaitu untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

atau keuntungan yang tinggi dari instrument investasi yang dipilihnya. Hal lain 

yang perlu diperhatikan seorang investor selain tingkat pengembalian yang 

tinggi yaitu risiko yang terkandung di dalamnya.  

Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah sebesar 

237.641.326 penduduk berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 



2 

  

 

tahun 2010. Sekitar 87% dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk 

beragama Islam, yaitu 207.176.162 penduduk (www.bps.go.id). Penduduk 

Indonesia yang mayoritas muslim ini mencerminkan kebutuhan masyarakat 

akan sebuah investasi berbasis syariah. Terkait investasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat muslim di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan 

indeks saham berbasis syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 

2000. 

Fakta di lapangan  menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk 

muslim di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah investor saham syariah. 

Jumlah investor saham berbasis syariah di Indonesia masih sangat sedikit yaitu 

sekitar 0,2% dari total penduduk Indonesia (www.republika.co.id). Berdasar 

catatan Bursa Efek Indonesia yang dimuat dalam surat kabar online 

(economy.okezone.com) jumlah investor saham syariah masih berjumlah 3.400 

dari total 400.000 investor atau sekitar 0,85%. Jumlah investor saham syariah 

tersebut menunjukkan keraguan para investor terhadap kinerja saham syariah 

masih tinggi. 

Nilai indeks saham merupakan salah satu pertimbangan para investor 

untuk berinvestasi pada saham syariah atau non syariah. Nilai indeks saham 

sendiri dapat memberikan gambaran bagi para investor tentang kinerja saham-

saham dalam suatu indeks. Salah satu indeks syariah dan non syariah yang 

menjadi pertimbangan investor adalah Jakarta Islamic Index (JII) dan 

Kompas100. Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks syariah yang terdiri 

dari 30. Indeks Kompas100 merupakan indeks non syariah yang terdiri dari 

http://www.republika.co.id/


3 

  

 

100 saham. Perbandingan antara nilai indeks dari JII dan Kompas100 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perbandingan Nilai Indeks Saham Syariah dan Non Syariah 

Tahun 
Indeks Non Syariah Indeks Syariah 

Kompas 100 Jakarta Islamic Index (JII) 

2010 860,70 532,90 

2011 865,20 537,03 

2012 946,27 594,79 

2013 910,09 585,11 

2014 1.144,63 691,04 

Sumber: www.idx.co.id diunduh pada 05 Januari 2016  

Berdasarkan data dari BEI pada tabel di atas selama tahun 2010-2014, 

nilai indeks saham non syariah yang diwakilkan Kompas100 memang lebih 

baik jika dibandingkan nilai indeks saham syariah yang diwakilkan JII. Pada 

tahun 2010 dan 2011 nilai Indeks JII sebesar 532,90 dan 537,03. Pada tahun 

yang sama nilai Indeks Kompas 100 lebih besar, yaitu sebesar 860,70 dan 865, 

20. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 nilai Indeks Kompas100 juga masih lebih 

baik, yaitu sebesar 946,27; 910,09; dan 1.144,63. Sedangkan nilai Indeks JII 

adalah sebesar 594,79; 585,11; dan 691,04. 

Dalam pengambilan keputusan investasi pada saham dengan melihat 

nilai indeks saham saja tidak cukup pasti diketahui seberapa besar risiko dan 

pengembalian yang diperoleh. Untuk mengetahui seberapa besar pengembalian 

dan risiko dari saham berbasis syariah dan non syariah, perlu diadakan 

perbandingan terhadap kedua jenis saham tersebut dengan menggunakan obyek 

saham yang murni syariah pada JII dan murni non syariah pada Indeks 

Kompas100. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab 

http://www.idx.co.id/
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keraguan investor terhadap saham syariah yang saat ini jumlah investor saham 

syariah masih 0,85% dari total keseluruhan investor di pasar modal. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang sejenis, yaitu pada 

saham-saham yang terdaftar dalam JII dan Indeks LQ45 dengan hasil saham-

saham pada JII memiliki kinerja yang lebih baik dari saham-saham pada Indeks 

LQ45 tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Pada penelitian ini digunakan 

obyek yang berbeda, yaitu saham-saham pada JII dan Kompas100. 

Berdasarkan nilai indeks, Kompas100 lebih unggul daripada JII. Pada 

penelitian terdahulu saham-saham syariah yang diambil dari Indeks JII lebih 

baik dari saham-saham non syariah dari Indeks LQ45. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbandingan Risiko dan Pengembalian antara 

Saham-saham Berbasis Syariah dan Non Syariah yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tentang perbandingan 

risiko (risk) dan pengembalian (return) antara saham-saham berbasis syariah 

dan non syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat ditemukan sebuah 

masalah penelitian, yaitu “Apakah ada perbedaan yang signifikan atas risiko 

(risk) dan pengembalian (return) antara saham-saham berbasis syariah dan non 

syariah ?”. 

 



5 

  

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar sesuai dengan pokok bahasan 

yang diteliti, yaitu tentang perbandingan risiko dan pengembalian antara saham 

berbasis syariah dan berbasis non syariah dengan menggunakan data harga 

saham penutupan setiap bulan selama tahun 2010 - 2014. Untuk pengambilan 

sampel penelitian, peneliti menggunakan saham yang terdaftar pada indeks JII 

dan indeks Kompas100 sebagai populasi dari sampel yang akan diteliti. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap risiko (risk) dan 

pengembalian (return) antara saham-saham yang berbasis syariah dan non 

syariah ini adalah “Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

atas risiko (risk) dan pengembalian (return) antara saham-saham berbasis 

syariah dan non syariah”. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan diharapkan dari hasil penelitian tentang perbandingan 

pengembalian dan risiko saham yang berbasis syariah dan yang berbasis non 

syariah ini adalah: 

a. Bagi Investor Saham Berbasis Syariah dan Non Syariah 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada para investor 

mengenai risiko dan pengembalian antara saham yang berbasis syariah 
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dengan saham yang berbasis non syariah sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan investor untuk menginvestasikan dananya pada instrument 

saham dengan tepat. 

b. Pihak Emiten Saham Berbasis Syariah dan Non Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

keuangan dan pasar modal, sehingga di masa yang akan datang dapat 

dicapai hasil yang optimal. 

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dan 

informasi yang berkaitan dengan risiko dan pengembalian antara saham 

berbasis syariah dan saham berbasis non syariah, serta sebagai bahan 

referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 




