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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dilakukan oleh Wijiyantoro (2013) dengan objek penelitian 

yaitu saham konvensional di LQ45 dan saham syariah di Jakarta Islamic Index 

periode Februari 2012 – Januari 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan signifikan pada risiko dan return saham Jakarta Islamic 

Index dan LQ45.  

 Penelitian oleh Muthoharoh dan Sutapa (2014) dengan objek penelitian 

yaitu saham konvensional di Indeks Harga Saham Gabungan dan saham syariah 

di Indeks Saham Syariah Indonesia periode Januari 2012 – Desember 2012, 

diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja saham Indeks Harga 

Saham Gabungan dengan Indeks Saham Syariah Indonesia. Rata-rata return dan 

risiko IHSG lebih rendah daripada return dan risiko ISSI.  

 Penelitian lainnya yaitu oleh Kurniawan dan Asandimitra (2014) 

dengan objek penelitian yaitu saham syariah di Jakarta Islamic Index dan saham 

konvensional di LQ45 periode 2008 – 2012, diperoleh bahwa secara keseluruhan 

saham syariah pada Jakarta Islamic index (JII) memiliki kinerja lebih baik 

daripada kinerja saham konvensional pada LQ45.  

 Penelitian oleh Dharani dan Natarajan (2011) dengan objek penelitian 

yaitu Nifty Index dan Nifty Sharia Index periode Januari 2007 – Desember 2010, 
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diperoleh bahwa pengembalian dan risiko dikedua saham memiliki kinerja yang 

sama (tidak terdapat perbedaan signifikan). 

       

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi pada Saham 

  Menurut Warsono (2001: 2) investasi terdiri dari dua atribut 

penting, yaitu atribut tujuan dan waktu. Tujuan investasi yaitu untuk 

memperoleh pendapatan atau modal. Atribut waktu berkaitan dengan unsur 

ketidakpastian bahwa pendapatan atau modal yang diperoleh baru dapat 

dinikmati di masa mendatang. Berdasarkna asetnya, investasi dibagi dua 

bentuk yaitu, investasi aset riil dan investasi aset sekuritas. Investasi pada 

aset riil, yaitu investasi yang dilakukan pada aset nyata, misalnya investasi 

pada gedung, mesin, modal kerja. Investasi pada aset sekuritas yaitu 

investasi dilakukan pada surat berharga misalnya saham, obligasi, dan 

sertifikat deposito. 

  Terdapat 2 faktor yang harus dipertimbangkan atas pengambilan 

investasi, yaitu tingkat suatu pengembalian dan risikonya. Tingkat 

pengembalian yang tinggi, pasti diikuti risiko yang tinggi juga. Agar 

pengembalian dan risiko dapat seimbang maka diperlukan suatu 

pengelolaan investasi, sehingga akan diperoleh investasi yang rasional, yang 

artinya, dengan tingkat risiko yang sekecilnya untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian tertentu, atau dengan risiko tertentu akan diperoleh 

pengembalian yang sebesarnya (Warsono, 2001: 3).  
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  Menurut tipe pelaku investasi, investor diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu investor eceran dan investor institusional. Investor eceran 

merupakan investor individual, dan investor institusional merupakan 

perusahaan asuransi, yayasan dana pensiun, institusi depositori (bank, 

asosiasi tabungan dan pinjaman dan kredit union), perusahaan investasi.  

  Menurut motifnya investor dibagi menjadi dua macam, yaitu 

investor investasi dan spekulan. Investor investasi merupakan investor yang 

dalam investasinya berusaha untuk mendapatkan pengembalian, dengan 

tetap memperhatikan segi keamanan dana (pokok) investasinya. Investor 

spekulan merupakan investor yang tidak mempertimbangkan segi 

kemanaan dana yang ditanamkan. Spekulan lebih menyukai investor yang 

berisiko, akan tetapi tetap mempertimbangkan hasil yang mungkin akan 

dicapai. 

  Salah satu investasi yang mengalami perkembangan yang baik di 

pasar modal yaitu saham. Menurut Fakhruddin dan Hadianto (2001: 6 - 13) 

saham (stocks) merupakan kertas yang menujukkan tanda kepemilikan 

individu atau badan pada suatu perusahaan. Investor akan memperoleh 

capital gain dan dividen atas pembelian atau kepemilikan saham. Capital 

gain merupakan besar selisih dari harga beli dan harga jual. Sedangkan 

dividen merupakan suatu keuntungan yang diperoleh investor dari hasil 

keuntungan diperoleh perusahaan. 

   Investasi pada saham dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu 

investasi pada saham konvensional maupun investasi pada saham syariah.  
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Investasi saham konvensional adalah kegiatan menanamkan pendapatan 

atau modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. 

Emiten yang terdaftar sebagai saham konvensional, tidak memiliki batasan 

atau kriteria tertentu (tidak ada batasan halal dan haram). Sedangkan 

investasi saham syariah adalah kegiatan investasi yang berdasarkan prinsip-

prinsip syariat islam. Investasi juga salah satu bentuk implementasi 

memanfaatkan harta untuk kegiatan produktif. Jika harta digunakan secara 

produktif, maka akan menghasilkan pembayaran berupa zakat yang semakin 

banyak, dan juga dapat menjadikan perekonomian menjadi lebih baik 

(Hidayat, 2011: 26).    

   Saham perusahaan yang terdaftar pada investasi ini telah melalui 

proses penyaringan (screening). Sesuai fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-

MUI/III/2011, prinsip-prinsip yang harus perhatikan dalam investasi saham 

syariah sebagai berikut (www.ojk.go.id):  

a. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah 

islam seperti perjudian, perdagangan dilarang agama, jasa keuangan 

ribawi (lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional), jual beli risiko yang memiliki ketidakpastian 

(gharar) dan atau judi (maisir), memproduksi atau mendistribusikan 

barang haram dan mudharat, serta melakukan kegiatan suap.  

b. Jumlah utang berbunga dibanding jumlah aset tidak lebih dari 45%. 

c. Pendapatan tidak halal (haram) dibanding jumlah pendapatan tidak 

lebih dari 10%. 

http://www.ojk.go.id/
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Investasi pada saham syariah dipercaya memiliki nilai kehalalan, dan dapat 

menghasilkan suatu pengembalian yang tinggi serta risiko yang rendah. 

(Rosyida, 2015 : 289).  

  Berikut beberapa keunggulan berinvestasi sesuai syariat islam 

(Indves.com) yaitu pertama, memberikan tingkat keamanan yang lebih 

tinggi, dikarenakan terbebas dari gharar (informasi yang salah) sehingga 

tidak menyesatkan investor dan melindungi investor dari riba, mengingat 

riba adalah salah satu dosa besar, seperti yang terlihat dalam ayat berikut: 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. (QS. 3: 130). 

  Kedua, terbebas dari maysir yang termasuk dalam unsur judi, 

sehingga investor tidak khawatir akan dana yang diinvestasikannya. Ketiga, 

memberikan manfaat sosial dengan mengurangi tingkat pengangguran dan 

selain keuntungan secara finansial yang diperoleh maka pahala juga didapat. 

Investasi saham syariah dapat dijadikan solusi sebagai tempat berinvestasi 

bagi investor yang tetap ingin berinvestasi sesuai dengan syariah islam. 
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2. Indeks Pasar Saham 

   Indeks pasar saham merupakan pendaftaran saham, dan suatu 

statistik yang menggambarkan harga komposit dari komponennya. Pada 

Indeks pasar saham, istilah Indeks Pasar Saham Gabungan (IHSG) selalu 

menghiasi halaman di banyak surat kabar maupun pemberitaan di media 

elektronik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan suatu ukuran 

kinerja perdagangan yang paling banyak digunakan di Bursa Efek Jakarta 

maupun Bursa Efek Surabaya. Besarnya suatu IHSG tersebut berubah dari 

waktu ke waktu, bahkan gejolaknya tinggi.  

   Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan untuk melihat 

pergerakan harga saham secara keseluruhan dengan mempertimbangkan 

besarnya jumlah saham biasa yang beredar untuk masing-masing saham 

biasa. Rumus perhitungan IHSG dapat dilakukan sebagai berikut (Warsono, 

2001: 238-239). 

IHSGt = 
∑ PtQt

∑ PoQ
t

 × 100 

Keterangan :  

Pt : harga per lembar saham pada periode t 

Po : harga per lembar saham pada periode dasar 

Qt : Suplai saham pada periode t (sebagai penimbang) 

 

3. Pengembalian Investasi pada Saham 

   Menurut Halim (2003:30) pengembalian merupakan imbalan 

yang diperoleh atas investasinya. Pengembalian dibagi menjadi 2, yaitu 
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pengembalian aktual (actual return) yang dihitung menurut data historis, 

dan pengembalian diharapkan (expected return) diperoleh investor dimasa 

mendatang. Komponen pengembalian terdiri dari capital gain (loss) dan 

yield. Capital gain (loss) adalah keuntungan (kerugian) yang didapatkan 

berasal dari selisih harga jual (harga beli) yang lebih besar dari harga beli 

(harga jual) yang terjadi dipasar sekunder. Sedangkan yield adalah 

pendapatan yang didapatkan investor secara berkala, berupa dividen atau 

bunga.  

Rumus perhitungan pengembalian saham sebagai berikut : 

a. Pengembalian aktual (actual return) adalah pengembalian yang telah 

terjadi, yang dihitung berdasarkan data historis. Rumus pengembalian 

aktual dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Ri,t=
Pt - Pt-1+ Dt

Pt-1
       atau     Ri,t=

Pt - Pt-1

Pt-1
 

Keterangan : 

Ri,t : pengembalian saham i untuk tahun t (hari, bulan, tahun berjalan) 

Pt  : harga untuk waktu t 

Pt-1 : harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, tahun lalu) 

Dt  : dividen 

b. Pengembalian yang diharapkan (expected return) adalah pengembalian 

atau keuntungan yang diharapkan investor dimasa mendatang. Rumus 

expected return dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

E(Ri) = 
∑ (Rij)n

j=1

N
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Keterangan : 

E(Ri) : pengembalian diharapkan investasi saham i 

Rij : pengembalian aktual investasi pada saham I pada keadaan j 

N :  jumlah periode pengamatan 

Rumus diatas digunakan jika nilai probabilitas (Pij) tidak diketahui dan 

hanya memperoleh data pengamatan selama beberapa periode.  

 

4. Risiko Investasi pada Saham 

   Hal lain yang perlu diperhatikan oleh investor setelah 

pengembalian yang akan ia terima, yaitu suatu risiko yang akan ia terima 

dari investasinya. Menurut Halim (2003:38) risiko (risk) merupakan 

besarnya penyimpangan (perbedaan) antara pengembalian aktual dengan 

yang diharapkan. Perbedaan hasil yang besar, berarti besar juga tingkat 

risikonya. Untuk mengetahui sebarapa jauh perbedaan yang dihasilkan dari 

hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran seperti varian 

atau standar deviasi.  

   Risiko yang mungkin terjadi dengan investasi saham diantaranya 

adalah capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual/beli saham berupa selisih 

dari nilai jual rendah dari nilai pembelian saham. Kerugian juga terjadi 

ketika harga turun serta tidak dibaginya dividen. Turunnya harga saham 

dikarenakan permintaan saham yang turun dan penawaran yang banyak 

(Sartono, 2008:70).  Rumus perhitungan risiko saham individual jika nilai 
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probabilitas tidak diketahui dan hanya diperoleh data atau pengamatan 

selama beberapa periode, maka rumusnya sebagai berikut :  

Rumus varians :       

σ𝑖2 =  
{Rij - E(Ri)}

N

2

 

 

Rumus standar deviasi :   

σi =√
∑  {Rij - E(Ri)}2n

j=i

N
 

Keterangan : 

Rij  : pengembalian aktual investasi pada saham i pada kondisi j 

E(Rij): pengembalian diharapkan investasi saham i 

N  : jumlah periode pengamatan. 

 

5. Koefisien  Variasi 

 Koefisien variasi yaitu suatu ukuran risiko alternatif. Koefisien variasi 

merupakan pengukuran relatif dari risiko, karena banyak terdapat dalam 

kasus, varian atau standar deviasi yang tidak disesuaikan dapat 

menyesatkan. Jika kondisi tingkat pengembalian yang diharapkan berbeda, 

maka harus menggunakan pengukuran variabilitas relatif untuk 

mengindikasi risiko per unit dari pengembalian yang diharapkan. 

Pengukuran ini juga dapat digunakan untuk risiko pengembalian historis 

dan risiko portofolio (Warsono, 2001; 82). Rumus koefisien variasi dapat 

dihitung sebagai berikut: 
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CV = 
σ(Ri)

E(Ri)
 

Keterangan :  

CV   : koefisien variasi 

σ(Ri)  : standar deviasi pengembalian 

E(Ri)  : pengembalian yang diharapkan 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka alur pengolahan data 

yang dilakukan agar mengetahui perbedaan pada pengembalian dan risiko 

investasi antara saham konvensional dengan saham syariah yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017, dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

  Perbandingan pengembalian dan risiko investasi antara saham 

konvensional dengan saham syariah dihitung dari berapa pengembalian dan 

risiko dimasing-masing saham. Pertama, dilakukan pengambilan data harga 

Harga Saham Konvensional Harga Saham Syariah 

Tingkat Pengembalian dan Risiko 

Investasi 

Tingkat Pengembalian dan Risiko, 

Investasi 

Tidak terdapat perbedaan 

pengembalian dan risiko investasi 
saham 

Terdapat perbedaan pengembalian 

dan risiko investasi saham 

Saham dengan pengembalian tertinggi dan 
risiko terendah 
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saham konvensional dengan data harga saham syariah per minggu. Kedua, 

dilakukan perhitungan pengembalian dan risiko masing-masing saham. Ketiga, 

dilakukan analisis data dengan uji t untuk mengetahui perbedaan pengembalian 

dan risiko masing-masing saham. Setelah mengetahui perbedaan masing-masing 

saham, maka dapat diketahui manakah saham yang menghasilkan pengembalian 

tertinggi dan risiko terendah. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

  Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

kebenarannya harus diuji sesuai fakta-fakta empiris dari pengumpulan data 

(Sugiyono, 2014:64). Pada penelitian ini, dasar pengambilan hipotesis 

didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang mendukung. Menurut 

Rosyida (2015 : 289) investasi pada saham syariah dipercaya memiliki nilai 

kehalalan, dan dapat menghasilkan suatu pengembalian yang tinggi serta risiko 

yang rendah. Serta hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kinerja antara saham konvensional dan syariah. Berdasarkan uraian 

teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. H01 : Tidak terdapat perbedaan signifikan pada pengembalian investasi  

saham konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia.  

H11 : Terdapat perbedaan signifikan pada pengembalian investasi antara 

saham konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 
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b. H02 : Tidak terdapat perbedaan sifnifikan pada risiko investasi saham

konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.  

H12 : Terdapat perbedaan signifikan pada risiko investasi saham 

konvensional dengan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Pengembalian saham syariah > pengembalian saham konvensional

Risiko saham konvensional < risiko saham syariah.




