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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak orang 

berinvestasi dalam bentuk saham. Para investor melihat bahwa berinvestasi 

saham terbilang menjanjikan, hal ini terlihat dari perkembangan perdagangan 

saham dari lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2017 yang cukup baik. 

Perkembangan perdagangan saham selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perkembangan IHSG, Indeks Bisnis-27, dan JII Tahun 2013 – 2017  

Tahun IHSG Indeks Bisnis-27 JII 

2013 4,274.18 361.792 585.110 

2014 5,226.95 456.891 691.039 

2015 4,593.01 395.865 603.349 

2016 5,296.71 462.984 694.127 

2017 6.355,65 577.869 759.070 

Sumber : www.idx.co.id. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2018 

  Berdasarkan dari Tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan 

perdagangan saham yang terbilang cukup baik selama lima tahun terakhir, 

walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan 

oleh ketidakpastian kenaikan suku bunga The FED yang menyebabkan  

melemahnya nilai tukar rupiah, dan adanya pelemahan ekonomi China. 

Perkembangan yang cukup baik dapat  peluang bagi investor untuk mendapatkan 

http://www.idx.co.id/
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pengembalian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan tujuan investor berinvestasi 

yaitu memperoleh keuntungan di masa mendatang. 

  Pengembalian merupakan imbalan yang diperoleh investor atas 

investasinya, berupa capital gain (loss) dan yield. Investasi saham merupakan 

investasi yang menghasilkan pengembalian yang tinggi, tapi dengan risiko yang 

tinggi juga. Risiko adalah besarnya penyimpangan antara pengembalian aktual 

dengan yang diharapkan. Suatu risiko akan selalu berkaitan pengembalian 

(Halim, 2003: 30-38). Adanya keterkaitan tersebut, sebaiknya investor harus 

tepat memilih produk investasinya.  

  Masyarakat dalam berinvestasi saham dapat dengan bebas memilih 

produk investasinya, baik pada saham berbasis konvensional maupun saham 

berbasis syariah. Perbedaan saham konvensional dengan saham syariah dapat 

terlihat dari perdagangannya yang berprinsip pada prinsip syariah islam. Pada 

saham konvensional keuntungan diperoleh dari dividen atau bunga, sedangkan 

pada saham syariah keuntungan diperoleh berasal dari sistem bagi hasil berupa 

dividen.  

 Produk saham syariah dapat dijadikan instrumen investasi bagi penduduk 

muslim di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk 

Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, dengan penduduk muslim berjumlah 207,2 

juta jiwa atau sebanyak 87,18% (www.bps.go.id). Mayoritasnya penduduk 

muslim di Indonesia dapat menjadikan saham syariah banyak diincar investor 

sebagai instrument investasinya, sehingga memungkinkan permintaan saham 

syariah akan meningkat.  

http://www.bps.go.id/
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  Pada kenyataannya persentase jumlah saham investor syariah tidak 

seimbang dengan persentase jumlah penduduk muslim di Indonesia. Hal ini 

terlihat di tahun 2014 jumlah investor saham syariah sebesar 0,7%, ditahun 2015 

mengalami peningkatan menjadi 1,1%, ditahun 2016 sebesar 2,3% dan hingga 

per Agustus 2017 meningkat menjadi 3,1%. Rendahnya persentase jumlah 

investor saham syariah di Bursa Efek Indonesia, namun tingkat persentase 

transaksinya mencapai sekitar 62% (mediaindonesia.com) 

  Saham konvensional dan saham syariah yang bisa menjadi 

dipertimbangkan, yaitu Indeks Bisnis-27 dengan Jakarta Islamic Index (JII). 

Indeks Bisnis-27 adalah indeks konvensional yang memiliki 27 saham tercatat 

dan dipilih menurut tolak ukur fundamental, teknikal dan akuntabilitas. 

Sedangkan JII adalah indeks syariah yang memiliki 30 saham terpilih yang 

sesuai dengan karakterikstik syariah dengan pertimbangan kapitalisasi pasar dan 

likuiditas. Berdasarkan data dari www.iddx.co.id pada Tabel 1.1 dari tahun 2013-

2017 harga kedua saham tersebut terbilang cukup baik, dan memungkinkan 

menghasilkan pengembalian yang maksimal.  

 Berikut pada Tabel 1.2 perkembangan pengembalian dan risiko dari 

saham konvensional dan saham syariah dari tahun 2013 – 2017. Berdasarkan 

tabel tersebut, bahwa saham konvensional memiliki pengembalian dan risiko 

yang tinggi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Muthoharoh dan Sutapa 

(2014) yang menyatakan bahwa pengembalian dan risiko saham konvensional 

lebih rendah dari pengembalian dan risiko saham syariah.  

   

http://www.iddx.co.id/
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Tabel 1.2. Pengembalian dan Risiko Saham Konvensional dengan Saham 

Syariah Tahun 2013-2017 

Tahun 

Saham Konvensional (Indeks 

Bisnis 27) 
Saham Syariah (JII) 

Pengembalian Risiko Pengembalian Risiko 

2013 -0,0008 0,1262 -0,0142 0,0866 

2014 0,2459 0,0492 0,1662 0,0292 

2015 -0,2316 0,1155 -0,1924 0,0900 

2016 0,3566 0,0822 0,3028 0,0515 

2017 0,1009 0,0272 -0,0071 0,0326 

Rata-rata 0,0942 0,08006 0,05106 0,05798 

Sumber : lampiran 3 

  Adanya ketidaksamaan kesimpulan yang didapat pada penelitian 

terdahulu mengenai produk investasi saham yang baik untuk tempat 

berinvestasi, menyebabkan peneliti melakukan penelitian ini. Untuk mengetahui 

saham jenis mana yang baik sebagai tempat berinvestasi, maka perlu dilakukan 

perhitungan berdasarkan harga penutupan per minggu saham pada Indeks 

Bisnis-27 dan Jakarta Islamic Index. Hasil dari perhitungan tersebut investor 

bisa membandingkan saham jenis mana yang memiliki pengembalian tertinggi 

dan risiko yang terendah, dan apakah terdapat perbedaan signifikan di kedua 

saham. Hal ini juga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan yang 

tepat.  

  Alasan memilih Indeks Bisnis-27 dan Jakarta Islamic Indeks yaitu 

karena kedua saham tersebut memiliki saham-saham unggulan dan memiliki 

likuiditas tinggi. penelitian pada Indeks Bisnis-27 dipilih sebagai obyek 

penelitian dikarenakan indeks tersebut masih jarang digunakan oleh para 
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peneliti. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan peneltian dengan 

judul “Perbandingan Pengembalian dan Risiko Investasi antara Saham 

Konvensional dengan Saham Syariah yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dengan judul 

perbandingan pengembalian dan risiko investasi antara saham konvensional 

dengan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada pengembalian investasi saham 

konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode Januari 2015 – Desember 2017 ? 

2. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada risiko investasi saham 

konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode Januari 2015 – Desember 2017 ? 

3. Saham jenis manakah yang memiliki pengembalian tertinggi dan risiko 

terendah periode Januari 2015 – Desember 2017 ? 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah, maka penting dilakukan batasan 

penelitian agar penelitian ini tidak meluas. Penelitian ini hanya berfokus pada 

pengembalian dan risiko saham mingguan pada saham individu konvensional di 
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Indeks Bisnis-27 dan saham individu syariah di Jakarta Islamic Index periode 

Januari 2015 – Desember 2017. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian pada pengembalian dan risiko investasi antara 

saham konvesional dan saham syariah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada 

pengembalian investasi saham konvensional dengan saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan siginifikan pada risiko 

investasi saham konvensional dengan saham syariah yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017. 

c. Untuk mengetahui saham jenis mana yang memiliki pengembalian 

tertinggi dan risiko terendah periode Januari 2015 – Desember 2017. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor Saham Konvensional dan Saham Syariah 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan gambaran kepada investor yang ingin berinvestasi pada saham 

konvensional dan saham syariah. Investor dapat mengambil keputusan 

yang tepat sehingga dana yang akan diinvestasikan dapat memberikan 

pengembalian maksimal dimasa mendatang. 
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b. Bagi Emiten Saham Konvensional dan Saham Syariah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

bagi perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya dengan baik dan 

dapat meningkatkan kinerjanya lagi, sehingga kegiatan bisnis yang 

dijalankan dapat menghasilkan keuntungan maksimal dimasa 

mendatang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk studi 

perbandingan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 




