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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era perdagangan internasional merupakan masa dimana persaingan yang 

terjadi antar negara semakin hari semakin ketat. Persaingan yang muncul 

sebagai akibat dari semakin majunya ilmu pengetahun dan teknologi di berbagai 

bidang membuat setiap negara berupaya untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satu sarana yang dipandang efektif 

untuk mempercepat pembangunan yaitu melalui pasar modal.  

Pasar modal merupakan pasar keuangan dimana diperdagangkan instrumen 

keuangan jangka panjang (Hanafi, 2012:63). Instrumen pasar modal yaitu 

instrumen yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Salah satu 

instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Pasar modal 

digunakan sebagai salah satu perantara untuk menyalurkan pihak-pihak yang 

kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (unit 

defisit). Bagi unit surplus (investor) kegiatan tersebut merupakan investasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kekayaan para investor atau pemilik modal. Pasar 

modal juga mempunyai fungsi sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk 

memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam.  

Perkembangan pasar modal yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak terlepas 

dari peran pemodal (investor) yang melakukan transaksi di pasar modal. Pada sisi 

yang lain para investor tidak begitu saja melakukan pembelian saham sebelum 
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melakukan penilaian dengan baik terhadap emiten (perusahaan). Bagi para 

investor terdapat dua hal yang sering kali menjadi perhatian dalam memutuskan 

pilihan investasinya, yaitu tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk).  

Para investor akan mencari sekuritas-sekuritas yang memiliki tingkat 

pengembalian (return) yang tinggi dan memiliki risiko (risk) yang terendah. 

Sedangkan untuk sekuritas-sekuritas yang memiliki risiko-risiko yang sama 

mereka memilih tingkat pengembalian (return) yang tertinggi. Pada dasarnya 

tingkat pengembalian (return) merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang 

telah dilakukan. Tingkat pengembalian (return) dapat berupa return realisasi yang 

sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan 

akan terjadi di masa yang akan datang (Halim, 2003:109). 

Dalam pasar yang sempurna dan efisien maka akan berlaku hukum 

hubungan positif antara tingkat keuntungan dengan risiko. Apabila investor 

mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, maka semakin 

tinggi risikonya. Begitu juga sebaliknya, imbal hasil (return) dan risiko (risk) 

dalam setiap investasi selalu mempunyai hubungan yang searah, artinya semakin 

tinggi risiko investasi maka semakin besar peluang yang diperoleh. Sebaliknya, 

semakin kecil risiko maka semakin kecil pula peluang hasil yang akan diperoleh 

(Hanafi, 2012:214). 

Secara umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

keuangan saja, akan tetapi adapula investor yang kegiatan investasinya dengan 

mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Investor yang telah 

melakukan kegiatan tersebut dapat disebut Ethical Investment. Pada dasarnya 



3 
 

 
 

dalam kegiatan Ethical Investment sama-sama mempertimbangkan nilai-nilai yang 

dianut dalam kegiatan investasi dan melakukan proses screening dalam 

pembentukan suatu sekuritas. Proses screening merupakan filterasi berdasarkan 

prinsip syariah dengan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram. 

 Proses cleansing atau filterasi terkadang juga menjadi ciri tersendiri, 

yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, 

dengan membersihkannya sebagai charity. Adanya proses screening tersebut dapat 

menjadi pedoman bagi investor untuk berinvestasi pada saham-saham yang 

diyakini memiliki nilai kehalalan dan juga dapat menghasilkan tingkat 

pengembalian (return) yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. 

Konsep syariah sebenarnya tidak berkutat pada masalah larangan agama 

saja, tetapi juga membahas tentang untung rugi dan profesionalitas dari aktivitas 

ekonomi. Pada prinsipnya, konsep syariah bertujuan membangun pola ekonomi 

yang lebih berkeadilan, termasuk  dalam  mencari  keuntungan  dan  menanggung  

risiko. Didalam Islam, memperhitungkan unsur risiko sangat dianjurkan 

mengingat tidak ada yang bisa  memastikan  apa  yang  akan  terjadi  di  masa  

yang  akan  datang. Setiap investasi tidak hanya return atau keuntungan yang 

diharapkan, tetapi juga harus menyadari risiko yang akan dihadapi. Sudah 

menjadi ketentuan bahwa semakin besar return, risikonya pun akan semakin 

tinggi. 

Penelitian Rosyidah (2015) yang menganalisis tentang perbandingan 

tingkat pengembalian (return), risiko dan koefisien variasi pada saham syariah 

dan saham nonsyariah. Dimana hasil analisis menunjukkan tidak terdapat 
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perbedaan signifikan tingkat pengembalian, resiko dan koefisien variasi saham 

syariah dan nonsyariah. Adapun penelitian Hamzah (2005) yang meneliti tentang 

perbandingan beta saham syariah dan beta saham nonsyariah dalam analisa 

ekonomi makro, industri dan karakteristik perusahaan. Menunjukkan hasil 

pengujian regresi secara parsial bahwa tidak ada satupun variabel karakteristik 

perusahaan, industri dan ekonomi makro berpengaruh secara signifikan pada 

return saham syariah. Sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh signifikan 

cyclicality, kurs rupiah terhadap dollar dan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pada tahun 1994 dasar perhitungan indeks LQ45 dimulai dengan nilai 

dasar 100, kemudian pertama kali diluncurkan pada tahun 1997. Indeks LQ 45 

diperkenalkan sebagai alternatif indeks lain selain Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Indeks LQ45 meruparakn 45 emiten yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Indek LQ45 merupakan gabungan dari semua sektor emiten yang 

terdaftar di Burs Efek Indonesia.  

Sejak diluncurkan pada tahun 1997 ukuran utama likuiditas transaksi 

adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan 

untuk lebih mempertajam kreteria likuiditas,maka sejak riview bulan januari 2005, 

jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran 

likuiditas . sehingga kreteria emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks 

LQ45 adalah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan, 

aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi. 
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Jumlah hari perdagangan di pasar reguler, kapitalisasi pasar pada periode waktu 

tertentu.  

Dimulai dengan terbentuknya pasar modal syariah pada tahun 1995 di 

Indonesia menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang 

investasi berbasis syariah, dimana telah berjalan beriringan dengan investasi 

berbasis konvensional yang telah ada sebelumnya. Minat masyarakat terhadap 

investasi berbasis syariah semakin besar, dikarenakan instrumen saham berbasis 

syariah merupakan sebuah hal baru dan merupakan angin segar bagi para investor 

sebagai alternatif lain guna menanamkan modalnya. Hal ini didukung pula dengan 

kondisi demografi masyarakat indonesia, khususnya masyarakat muslim di 

Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk dengan persentase 85% dari total 

keseluruhan. 

Sejalan dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka 

dibuatnya peraturan-peraturan atau fatwa terkait pasar modal syariah dan tata cara 

investasi syariah oleh Pemerintah melalui Bapepam-LK. Melihat kondisi tersebut 

pada tahun 2000 pertama diluncurkan indeks saham berbasis syariah yaitu Jakarta 

Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu indeks saham 

syariah di Indonesia, dimana JII dibentuk dengan menghitung index harga rata-

rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria atau prinsip syariah 

Islam. Jakarta Islamic Index (JII) didirikan untuk merespon kebutuhan masyarakat 

akan informasi terkait instrumen saham-saham syariah yang saat ini semakin 

banyak dibutuhkan.  
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Selama periode tahun 2000-2011 menunjukkan bahwa minat masyarakat 

terhadap investasi berbasis syariah cukup besar, sehingga tidak dipungkiri bahwa 

saat ini saham-saham berbasis syariah cukup dibutuhkan keberadaannya oleh para 

investor dan tidak kalah dengan saham-saham konvensional. Berinvestasi pada 

instrumen keuangan atau financial assets menjadi sebuah cara yang banyak 

digemari oleh para pemilik modal untuk mengembangkan dana yang mereka 

miliki. Masyarakat yang semakin paham dengan pengelolaan keuangan dan 

invenstasi, akan semakin pandai dalam menilai dan mengendalikan risiko 

investasi yang mereka lakukan. Masyarakat pun saat ini banyak yang memilih 

untuk berinvestasi pada beberapa produk investasi pasar modal yang dianggap 

ideal karena tingkat keuntungan yang ditawarkan relatif cukup tinggi.  

Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu 

ditingkatkan. Tahun 1990-an Indonesia baru mengenal kegiatan perbankan 

syariah. Tujuh tahun kemudian, produk syariah di pasar modal mulai 

diperkenalkan dengan ditandai munculnya produk reksa dana syariah. Pesatnya 

pertumbuhan instrumen-instrumen investasi baik konvensional maupun syariah 

ternyata sedikit memberikan masalah. Masalah yang dihadapi oleh para investor 

maupun investor potensial adalah bagaimana memilih alternatif instrumen 

investasi yang ada di pasar modal secara tepat, dimana investasi yang ditanamkan 

dapat memberikan imbal hasil yang paling mengguntungkan.  
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Tabel 1.1. Harga Saham dan Tingkat Pengembalian Saham Perusahaan Yang 

terdaftar Dalam Indeks JII dan Indeks LQ 45 Periode 2015-2016 

No Kode Nama Saham 
Harga Saham Return 

2015 2016 2016 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 15.850 14.525 -8% 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 515 1.615 214% 

4 ASII Astra International Tbk 6.000 8.800 47% 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 13.475 8.600 -36% 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 5.175 7.925 53% 

8 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 22.325 14.800 -34% 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk 1.320 1.520 15% 

10 LPKR Lippo Karawaci Tbk 1.035 835 -19% 

11 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 1.320 1.810 37% 

12 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2.745 2.700 -2% 

13 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 11.400 9.175 -20% 

14 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3.105 3.980 28% 

15 UNTR United Tractors Tbk 16.950 21.250 25% 

16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 3.700 37.875 2% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2016  

Pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat pengembalian saham perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks JII dan indeks LQ 45 secara bersamaan pada periode 2015 

hingga 2016. Pada tabel 1.1 merupakan enam belas perusahaan yang sahamnya 

tercatat dalam secara bersamaan dalam indeks JII dan  indeks LQ 45 secara 

berturut-turut pada tahun 2015 hingga 2016, pada masing-masing perusahaan 

mendapatkan tingkat pengembalian (return) yang sama dalam saham syariah 

maupun non syariah pada tahun 2015, begitu juga dengan saham syariah dan non 

syariah pada tahun 2016, dikarenakan harga saham yang menjadi acuan dalam 

indeks JII sama dengan harga saham dalam LQ 45. 

Acuan dalam pemilihan perusahaan atau emiten yang terdaftar dalam JII 

dilakukan dengan menggunakan syarat utama yaitu perusahaan bergerak dalam 

bidang yang didalam kegiatan usahanya tidak mengandung unsur yang dilarang 
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dalam Islam seperti kegiatan perdagangan yang mengandung unsur riba, dan 

barang yang diproduksi atau diperdagangkan tidak lolos kategori halal. 

Tingkat pengembalian saham syariah dan konvensional yang sama tidak 

mengurangi peminat investor untuk berinvestasi dalam saham syariah hal ini 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kapitalisasi pasar bursa efek 

dalam Jakarta Islamic Index (JII). Pada tahun 2015, jumlah kapitalisasi saham 

syariah mencapai 2.600.850,72 miliar rupiah dengan jumlah saham dalam Daftar 

Efek Syariah (DES) sebanyak 321 saham dan meningkat sebesar 3.175.053,04 

miliar rupiah pada tahun 2016 dengan jumlah saham dalam DES sebanyak 347 

saham (Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan 2016). 

Tahun 2015 hingga 2016, pangsa pasar saham syariah lebih dominan 

dibandingkan dengan non syariah sebanyak 347 saham beredar pada tahun 2016 

atau sebesar 61% dari total saham beredar  dan sumbangan nilai kapitalisasi pasar 

saham yang sebesar 53% dari total kapitalisasi pasar saham 

(www.syariahsaham.com). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Tingkat Pengembalian dan 

Risiko pada Indeks JII dan LQ45 yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuat perumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian (return) 

pada Indeks JII dan LQ45 periode 2012-2016? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat risiko (risk) pada Indeks 

JII dan LQ45 periode 2012-2016?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diberi batasan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, 

maka peneliti memberikan batasan bahwa data yang digunakan adalah daftar 

harga saham, laporan keuangan perusahaan yang tercatat secara bersamaan dalam 

indeks LQ45 dan JII secara berturut-turut pada periode 2012-2016.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian 

(return) pada saham JII & LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012-2016. 

b. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat risiko 

(risk) pada saham JII & LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2016. 
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Emiten

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi 

terkait kinerja perusahaan. Dimana emiten dapat membandingkan tingkat 

pengembalian (return) dan risiko (risk) yang dimilikinya dengan tingkat 

pengembalian dan risiko yang dimiliki oleh perusahaan pesaing lainnya 

dalam satu bidang industri yang serupa. 

b. Bagi Investor maupun Calon Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

pertimbangan pembuatan keputusan investasi khususnya instumen 

saham, terkait dengan tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk) 

baik pada indeks saham JII maupun LQ45. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khusunya terkait 

perbedaan tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk) baik pada 

indeks saham JII maupun LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 




