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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era global ini pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara. Peran pasar modal sangat penting untuk  

menunjang perkembangan ekonomi dalam banyak sektor. Pasar modal  

adalah tempat bertemunya dua pihak  yang memiliki kelebihan dana dan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara membeli sekuritas. Dengan 

adanya pasar modal, investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana 

dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan 

memperoleh imbalan (return).
1
 

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan keuntungan 

pada perusahaan karena dengan bertumbuhnya ekonomi akan meningkatkan 

keuntungan atau laba perusahaan. Peningkatan laba ini salah satunya dapat 

diperoleh dengan cara berinvestasi pada pasar modal. Investasi merupakan 

menyalurkan suatu dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu 

dengan harapa memperoleh atau peningkatan atas nilai investasi awal yang 

bertujuan untuk  memaksimalkan hasil (return) yang diharapkan pada dalam 

batas resiko yang dapat diterima untuk tiap  investor.
2
 

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM).  Pasal 1 No. 13 

Undang-udang No. 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah 
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kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek dalam UUPM 

Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan 

utang, surat berharga komersil, saham,  obligasi, tanda bukti utang, unit 

penyertaan kontarak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas Efek 

dan deriatif Efek.
3
  

Dalam islam pasar modal  syariah diperbolehkan dalam Al-Quran 

Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29 : 

ا  ااي ُّها ناُكْم ِِب البااِطِل ِاَلَّ ااْن تاُكْونا ِِتااراًة َيا لاُكْم  ب اي ْ الَِّذْينا اامانُ ْوا َلا َتاُْكُلْوا ااموا

رااِض ِمْنُكْم.....  عاْن ت ا

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu,…” (QS. An-nisa’ : 49)
4
 

 

Ayat diatas menunjukan bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan 

umat manusia diperbolehkan asalkan didasari atau tidak bertentangan 

dengan syariat Islam yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dan 

hadits Nabi tentang tatacara berniaga. 

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat index saham syariah yaitu 

Jakarta Islamic Index (JII). Saham terhitung sampai Tahun 2017 ada 30 
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saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5
 Saham syariah 

menunjukan perkembangan yang baik , nilai kapitalisasi saham syariah per 

akhir September 2017 menanjak menjadi Rp. 3.473 triliun. Dibandingakn 

pada tahun 2012 kapitalisasi pasar saham mencapai Rp.2.451 triliun. Dalam 

lima tahun terakhir nilai kapitalisasi pasar saham syariah juga meningakt 

42%. Selain itu per September 2017, jumlah investor saham syariah 

jumlahnya mencapai 19.265 naik 57% dibandingkan 2016 yang berjumlah 

12.283. sehingga pasar investor juga tumbuh 3,2% pada September 2017 

lebih besar dibandingakn 2016 yang hanya sebesar 2,3%. 

Harga saham yang fluktuatif (tidak Stabil) akan mempengaruhi 

return saham yang diperoleh oleh para investor. Faktor yang mempengaruhi 

harga saham yang fluktuatif ini disebabkan oleh eksternal perusahaan, 

internal perusahaan dan faktor makroekonomi pada suatu negara. Variable 

makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat suku 

bunga.
6
 

Inflasi merupakan keadaan dimana harga barang secara umum 

mengalami kenaikan terus menerus. Naik laju inflasi tentu tidak disukai oleh 

para pelaku modal karena akan meningkatkan biaya produksi.
7
 Harga 

barang-barang yang meningkat akan membuat jumlah permintaan pada 

suatu perusahaan mengalami penurunan. Kemudian jumlah permintaan 
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menurun maka berakibat pada penurunan penjualan. Sehingga dampaknya 

return saham perusahaan menjadi menurun. 

Faktor yang lainnya yang mempengaruhi return saham yaitu suku 

bunga. Perubahan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi harga saham 

secara terbalik karena jika suku bunga Bank Indonesia naik maka harga 

saham turun sebaliknya jika suku bunga BI turun maka harga saham naik. 

Salah satu faktor yang mmpengaruhi suku bunga adalah tingkat inflasi. Pada 

saat ekonomi suatu negara mengalami inflasi, ada kecendrungan tingkat 

inflasi akan mencapai puncaknya. Pada umumnya pemerintah berusaha 

untuk menurunkan inflasi dengan cara menaikan tingkat suku bunga agar 

dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.
8
 

Faktor lain yang juga mempengaruhi return saham yaitu 

pertumbuhan ekonomi. Perekenomian Indonesia mengalami penurunan 

akibat dari dampak krisis 2008 dan krisis keuangan yang menimpa negara-

negara di eropa pada tahun 2013.  

Berangkat dari masalah diatas antara pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

suku bunga adalah variabel yang mempengaruhi perekonomian suatu  negara. 

Maka peneliti ingin mengetahui apakah variabel  tersebut mempengaruhi return 

saham di JII dengan Judul “pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Return Saham Syariah di Jakarta Islamic Indec (JII) Periode 

2010-2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas maka dapat diketahui 

rumusan masalah: 

1. BagaimanaxpengaruhxInflasixterhadapxreturnxsahamxsyariahxdi 

Indonesia periode 2010-2017. 

2. BagaimanaxpengaruhxSukuxBungaxSBIxterhadapxretunxsahamxs

yariah di Indonesia periode 2010-2017. 

3. Bagaimanaxpengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadapxreturnxsahamx 

Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah  

pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI dan Pertumbuhan terhadap Return Saham 

Syariah di JII (Jakarta Islamic Index) periode 2010-2017. Karena saham 

syariah yang ada di JII telah melewati penyaringan yang ketat yang sesuai 

dengan syariah islam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap return saham Syariah di 

Indonesia periode 2010-2017. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga SBI terhadap return saham 

Syariah diindonesia periode 2010-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomixterhadapxreturn 

saham Syariah diindonesia periodex2010-2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terkait pengaruh inflasi, suku bunga SBI dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap return saham di Jakarta Islamic Index (JII). 

2) Manfaat Praktis : 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak praktis 

bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat 

meningkatkan return saham syariah dan di harapkan dapar memberi  

sumbangan informasi dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan 

islam dalam bidang ekonmi syariah atau pasar  modal syariah. 

 

F. SistematikaxPenulisan 

Berdasarkan gari besar penelitian ini di jelaskan dalam 5 baba dengan 

sistematika berikut ;  

BABx1xPendahuluan, merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian 

dan gambaran umum permasalahan dalam pengambilan takeover 

(pengalihan beban) oleh nasabah yang diangkat dari penelitian ini. 
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BAB II Landasan Teori, bab ini berisi landasan dan penelitian terdahulu 

sebagai acuan dasar teori dan analisis. Dalam bab ini dikemukakan 

tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dan Saham 

Syariah. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi desain penelitian : populasi dan 

sampel yang digunakan dalam studi empiris data dan sumber data, 

pengidentifikasian variable-variabel penelitian dan penjelasan 

mengenai cara pengukuran variable-variabel tersebut. 

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan isi pokok dari keseluruhan penelitian 

ini. Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dana analisis atas 

hasil pengolahan tersebut. 

BAB V Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian 

dan saran. 




