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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia saat ini gencar menjalankan kegiatan 

alternatif untuk kemajuan ekonomi nasional yaitu investasi di dalam 

berbagai jenis bisnis baik dari bisnis produk barang ataupun jasa, keadaan 

Ekonomi Indonesia yang laju pertumbuhannya cukup bagus di setiap 

periodenya membuat investor asing dan dalam negeri untuk melakukan 

kegiatan investasi tidak hanya soal ekonomi yang sangat solid tetapi ada 

beberapa alasan mengapa investor berinvestasi di Indonesia diantaranya 

yaitu: pertama indeks kapasitas saing global Indonesia meningkat pada 

tahun 2018 sebesar 41 di tahun 2017 menjadi 36, kedua indeks 

infrastruktur transportasi Indonesia yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi 

Dunia ikut meningkat awalnya rangking ke-36 pada 2017 naik menjadi 

rangking ke-30 pada tahun 2018 dan ketiga ekonomi Indonesia yang 

solid.1  

Perbaikan iklim investasi yang terus diperbaiki pemerintah 

diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan penyaluran 

dana di Indonesia. Kegiatan investasi tersebut guna memperbaiki 

perekonomian negara saat ini. Adanya kegiatan investasi akan membantu 

                                                           
1CNBC Indonesia, “Ojk Enam Alasan Investasi Di Indonesia Masih Menarik”, 

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20180319110516-21-7689/ojk-enam-alasan-

investasi-di-indonesia-masih-menarik, diakses tanggal 26 Desember 2019. 

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20180319110516-21-7689/ojk-enam-alasan-investasi-di-indonesia-masih-menarik
https://www.cnbcindonesia.com/investment/20180319110516-21-7689/ojk-enam-alasan-investasi-di-indonesia-masih-menarik
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pendanaan ekonomi dalam negeri baik sektor infrastruktur, sektor 

manufaktur, sektor pariwisata, sektor perikanan dan sektor digital. 

Investasi menurut Martono dan D. Agus Marjito, investasi merupakan 

penumpahan modal dimana emiten yang melaksanakannya pada suatu aset 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan.2 Dengan demikian 

investasi sangatlah penting untuk kestabilan pendanaan suatu perusahaan 

dan negara agar laju perekonomian membaik dan memperkecil risiko 

inflasi dimasa mendatang. 

Kegiatan berinvestasi investor lebih menyukai intrumen di pasar 

modal dengan melakukan pembelian saham atau surat berharga, saham 

dianggap cara berinvestasi paling menguntungkan karena investor akan 

mendapat dua kali penghasilan dalam aset yang ia tanamkan, yaitu capital 

gain atau keuntungan dari perubahan harga saham dan dividen ataupun 

laba dihasilkan dari kinerja emiten yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham perusahaan (investor) dan saham bisa dijual lagi 

kapanpun yang diinginkan oleh investor tentunya dengan harga yang 

tinggi untuk mendapatkan laba dari penjualan.3 Di Indonesia pasar modal 

paling utama yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana BEI sebagai 

tempat transaksi jual-beli saham dan sebagai sarana solusi untuk memilih 

saham yang sesuai keinginan investor dengan pelayanan yang mudah serta 

sesuai dengan Hukum dan kaidah Perundang-undangan negara Indonesia. 

Menurut Tandelilin pasar modal adalah tempat jual-beli efek berupa 

                                                           
2 Martono dan Agus Marjito, Manjemen Keuangan (Yogyakarta: Ekonisia, 2011),  7. 
3 Yenni Samri Juliati Nasution , “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara“, Human       

   Falah: Volume 2. No. 1 Januari – Juni 2015, 107. 
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lembaran surat-surat berharga.4 Adanya pasar modal akan memudahkan 

para investor dan emiten untuk bertransaksi dan mengurangi adanya miss 

komunikasi yang akan menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman 

antara kedua bela pihak serta sebagai wadah untuk saling terbuka dan 

transparan. 

BEI menyediakan dua tempat dalam dunia investasi yaitu pasar 

modal konvensional yang berfokus pada saham konvesional dan pasar 

modal syariah dengan berfokus pada saham syariah. Adanya dua golongan 

ini memudahkan bagi rakyat Indonesia guna melakukan investasi, pasar 

modal syariah diperuntuhkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama 

Islam untuk melakukan investasi tanpa mengkhawatirkan kegiatan maysir 

(judi), gharar (ketidak pastian), dan riba. Namun tidak menutup untuk 

masyarakat Indonesia non muslim atau investor asing non muslim guna 

menjalankan kegiatan berinvestasi pada pasar modal syariah, adanya pasar 

modal syariah mampu digunakan banyak orang degan latar belakang yang 

beragam. Tujuan lain adanya pasar modal syariah adalah untuk 

meningkatkan kegiatan perekonomian syariah di Indonesia, mengingat 

Indonesia senagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia dan 

berpotensi untuk meningkatkan industri keuangan syariah di Indonesia. 

Pasar modal syariah dibesarkan guna untuk mengfasilitasi keperluan 

muslim di Indonesia yang ingin menjalani kegiatan berinvestasi dari 

instrumen pasar modal yang sesuai dengan asas utama syariah dengan 

                                                           
4 Musdalifah Azis, Et.al, Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan 

Return Saham (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 337. 
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bertambah banyaknya media serta instrument guna berinvestasi di 

Indonesia, adanya hal tersebut dianggap  masyarakat mau mengunakan 

opsi lainnya dalam kegiatan investasi yang dikatakan setara dengan 

kemauannya.5 

Produk pertama pasar modal syariah adalah Danareksa syariah 

tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, namun 

tanggal 14 Maret 2003 danareksa syariah baru diresmikan dengan adanya 

penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bapepam LK (OJK) dengan 

Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 

Kesepakatan ini menjadi awal mulai perjalanan Pasar Modal Syariah dan 

digunakan sebagai pijakan perkembangan dan pertumbuhan pasar modal 

syariah.6 Ada pula instrumen pasar modal syariah dimana tahap berikutnya 

terus dikembangkan diantaranya saham syariah, sukuk, reksadana syariah, 

warran dan sebagainya. Pengaplikasian asas syariah dalam aktivitas 

transaksi ekonomi pasar modal ikut berperan dalam pertumbuhgan produk. 

ketetapan yang wajib dihilangkan yakni riba dan perjudian. 

Saham syariah sebagai salah satu jenis dari saham biasa pada 

umumnya, namun perbedaannya dengan saham konvensional yaitu 

diterapkannya prinsip syariah pada tiap emiten untuk menyaring kehalalan 

dari jenis barang maupun jenis kegiatan perusahaan agar terhindar dari 

maysir, gharar, dan riba. Menurut Hidayat, saham syariah merupakan 

                                                           
5 Nurul Komariah , Analisis Perubahan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum    

  dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Listing di JII (Periode 2000-2012),  Skripsi     

  (Semarang: UIN Walisongo, 2012), 16.        
6 M. Fauzan dan Dedi Suhendro, “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, Human Falah: Volume 5. No. (1 Januari – Juni 2018), 71. 
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bukti kepemilikan dari suatu emiten yang produk barang, jasa, jenis bisni, 

akad serta proses pembuatan tidak berlawanan dengan pedoman syariah.7 

Ketetapan umum perihal emiten yang sesuai dengan pinsip syariah yaitu 

pertama emiten beroperasi dalam hal-hal yang halah, kedua terhindar dari 

maysir, gharar, dan riba, ketiga melakukan keterbukaan antara emiten dan 

investor.8 

Dalam BEI, pengelompokan saham syariah berdasarkan indeks 

dimana indeks harga saham diartikan sebagai pedoman ataupun patokan 

pergerakan harga saham disetiap waktunya. Indeks saham dimanfaatkan 

investor sebagai acuan untuk menjalankan investasi di pasar modal 

terutama saham. Indonesia mempunyaii tiga indeks saham syariah yaitu 

Jakarta Islamic Index (JII) yang diterbitkan dipasar modal syariah pada 

tanggal 3 Juli 2000, JII mencakup dari 30 saham syariah paling likuid 

yang dibukukan di BEI, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 

tanggal 12 Mei 2011 barulah diterbitkan, ISSI merupakan indeks komposit 

saham syariah yang telah dibukukan di BEI dan Jakarta Islamic Index 70 

(JII70), diluncurkan dipasar modal syariah tanggal 17 Mei 2018. Indeks 

tersebut mencakup 70 saham syariah yang paling likuid yang dibukukan di 

BEI.9 

Perbedaan dari ketiga indeks saham syariah diatas yakni adanya 

pengelompokan saham yang memiliki tingkat likuid yang tetap di setiap 

periodenya indeks saham, didalam JII dan JII70 adanya pengelompokan 

                                                           
7 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011), 78. 
8 Indah Yuliana, Investasi Produk Keuang Syariah (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 87-88. 
9 OJK, “Indeks Saham Syariah”,  www.idx.co.id, diakses tanggal 28 November 2019. 
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sesuai kriteria masing-masing dimana JII menggunakan 60 saham 

berdasarkan rata-rata dari indeks ISSI kemudian di ringking menjadi 30 

saham yang terus likuid dalam satu periode dan JII70 menggunakan 150 

saham syariah dari ISSI menjadi 70. Sementara itu ISSI adalah tidak 

memiliki seleksi untuk melakukan penilaian tentang kelikuidan saham, 

dalam arti ISSI menampung semua saham syariah di dalamnya dengan 

syarat sudah tercatat di BEI serta dibukukan di Daftar Efek Syariah (DES) 

yang sudah di terbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).10 

Dari ke tiga saham tersebut JII adalah saham terbaik karena hanya 

terdiri dari 30 saham sayariah terbaik dalam periode yang di tentukan dan 

tingkat likuiditas yang tinggi. Adanya indeks JII bertujuan untuk pertama, 

menjadi ukuran standar untuk berinvestasi saham sesuai syariah di pasar 

modal karena menjadi seleksi saham syariah terbaik dengan melakukan 

seleksi 30 saham terbaik dan paling likuid, dan kedua menjadi media guna 

menaikkan kegiatan berinvestasi dalam pasar modal yang sejalan dengan 

syariah agar bisa membuat para investor tertarik dan berminat dalam 

berinvestasi syariah.11 

Berikut perkembangan akumulasi emiten saham syariah yang 

dibukukan dalam Daftar Efek Syariah (DES) dari tahun 2015 sampai 

dengan 2019: 

 

                                                           
10 OJK, “Indeks Saham Syariah”. 
11 M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 

271- 

   272. 
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Gambar 1.1 

Perkembangan Jumlah Emiten Saham Syariah Indonesia 

2015-2019 

 

Sumber: www.ojk.go.id 

Table 1.1 

Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia (Rp Dalam Miliar) 

Tahun 2015-2019 

 

      

 

 

 

            Sumber: www.ojk.go.id 

Berlandaskan grafik digambar 1.1 bisa ditunjukkan bahwa 

perkembangan jumlah emiten saham syariah selama lima tahun terakhir 

mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, saham 

syariah mengalami kenaikan yang bagus dan pertumbuhannya begitu  

Tahun 

 

Jakarta Islamic Index  (JII) 

 

Index Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

2015 1.737,29 2.600,85 

2016 2.041,07 3.175,05 

2017 2.288,02 3.704,54 

2018 2.239,45 3.666,07 

2019 2.124,18 3.749,16 

http://www.ojk.go.id/
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stabil setiap periodenya. Pada tahun 2019, akumulasi saham syariah 

Indonesia yang tercatat sebanyak 445 saham syariah. Di tahun 2015 

akumulasi saham syariah Indonesia yang tercatat sebanyak 331, dalam 

lima tahun jumlah emiten sudah terdaftar menjadi 445 saham syariah pada 

tahun 2019. Saham syariah terus berkembang secara signifikan setiap 

periodenya, meskipun mengalami penurunan di periode 1 tahun 2016. Dan 

diharapkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah perusahaan-perusahaan 

syariah terus bisa bertambah agar bisa meningkatkan industri pasar modal 

syariah di Indonesia, memperbaiki iklim investasi di Indonesia serta 

memudahkan masyarakat untuk berinvestasi sesuai syariah pada 

perusahaan yang berbasis syariah. 

Perkembangan instrumen pasar modal syariah tidak hanya pada 

saham syariah saja, namun merambah juga pada produk sukuk atau 

obligasi syariah. Menurut Warkum Sumitro Sukuk merupakan instrument 

jenis baru dalam pasar modal yang berasa syariah. Dimana sukuk 

merupakan surat berharga jangka panjang berlandaskan asas syariah 

sehingga dapat di perjual belikan.12 Sukuk perdana diterbitkan pada 

permulaan September 2002 oleh PT Indosat, Tbk. Penerbitan sukuk 

pertama kali di tahun 2004 dengan menggunakan akad sewa dan disebut 

Obligasi Ijarah. Adanya Sukuk ini difungsikan sebagai produk alternatif 

bagi perusahaan untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan syariat dan 

                                                           
12 Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, 153. 
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upaya menghindari praktik maysir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba 

dalam pembiayaan. 

Gambar 1.2 

Perkembangan Sukuk Korporasi Outstanding 

2014-2019 

 

 
              Sumber:www.ojk.go.id 

Berlandaskan gambar 1.2 tersebut bisa dilihat bahwa 

pertumbuhan jumlah sukuk korporasi selama lima tahun terakhir 

mengalami peningkatan, di tahun 2015 penerbitan sukuk selalu mengalami 

kenaikan. Dimana bulan September tahun 2019 akumulasi peluncuran 

sukuk menjadi 232 penerbitan. Akumulasi  outstanding sukuk atau sukuk 

yang masih beredar menjadi 143 sukuk pada tahun 2019. Dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019, emisi sukuk mengalami kenaikan lebih dari 4 

kali lipat, yakni dari  Rp.11.994,4 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar 
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Rp.48.240,40 triliun pada tahun 2019. Sampai dengan tahun 2019 nilai 

outstanding meningkat sebesar 24,78% menjadi sebesar Rp31,14 triliun. 

Salah satu faktor pentingnya keberadaan pasar modal dalam suatu 

negara adalah untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi diaman 

nantinya menggunakan pendapat ekonomi, kontribusi pendanaan sangat 

dibutuhkan pemerintah dalam sebagai upaya untuk pengembangan negara  

menjadi lebih baik dan efektif serta efisien. Menurut Mankiw reliabilitas 

pasar saham merupakan istilah lain pasar modal sebagai indikator 

ekonomi.13 Pasar modal bukan satu-satunya sebagai indikator ekonomi, 

adapun beberapa indikator ekonomi diantaranya, yaitu: pendapatan 

nasional, pendapatan per kapita, tenaga kerja dan pegangguran, dan 

kesejahteraan masyarakat. 14 Banyaknya emiten pasar modal syariah yang 

meluncurkan instrumen syariah membuat laju instrumen syariah menjadi 

lebih baik dan cepat dari pada periode-periode sebelumnya, laju instrumen 

pasar modal yang stabil membuat para investor semakin gencar dalam 

berinvestasi. Adanya saham syariah dan sukuk membuat ekonomi semakin 

stabil dan meningkat, instrumen pasar modal berupa saham syariah yang 

ada dalam Jakarta Islamic Index (JII) menjadi salah satu indikator 

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dimana saham syariah 

                                                           
13Ahmad Shodiqurrosyad, Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi   

   Indonesia (Analisis Kasus Tahun 2000-2012), Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, 2014), 10. 
14Irawan dan Zulia Almaida Siregar, “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)”, Tansiq, Vol. 2, No. 1, 

(Januari – Juni 2019), 23-26. 
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menjadi instrumen penting yang diminati oleh banyak investor baik swasta 

ataupun asing. 

Memutuskan tingkat pertkembangan ekonomi bisa dihitung 

dengan pendapatan nasional.15 Ukuran perkembangan ekonomi secara 

langsung dihitung dengan data pendapatan nasional riil yang ada. 

Nainggolan menyatakan, jika pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan 

output per kapita dengan mengawasi dua hal, yakni output total (Produk 

Domestik Bruto (PDB) setra akumulasi penduduk, sebab output per kapita 

merupakan output total dibagi dengan akumulasi penduduk.16 Mankiw 

memaparkan pentingnya peduli dengan Produk Domestik Bruto (PDB), 

sebab negara yang Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar bisa 

mengfasilitasi sistem pendidikan, perawatan kesehatan serta bisa 

memperkirakan kapasitas negara guna memperoleh unsur-unsur yang 

membentuk sebuah hidup yang berarti.17 Berikut perkembangan PDB 

tahun 2015 sampai dengan 2019: 

Table 1.2 

Perkambangan PDB Indonesia (Dalam Persen)  

Tahun 2015-2019 

 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 

PDB 4,8 5,03 5,07 5,17 5,02 

Sumber: www.bps.go.id 

                                                           
15 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 49. 
16 Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati,”Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja Terhadap  

    Produk Domestik Bruto (PDB) (Studi Pada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand)”,  

    Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 63,  No. 1,  Oktober 2018,  h. 9. 
17 Larasati, ,”Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja”, h. 9. 
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Berlandaskan tabel 1.2 tersebut dilihat bahwa PDB selama lima 

tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai periode I 

tahun 2019 bekembang dengan baik di setiap periodenya, dimana tahun 

2015 memiliki presentase sebesar 4,8% dan sampai tahun 2018 memiliki 

presentase sebesar 5,17%, meskipun mengalami penurunan dengan 

presentase sebesar 5,06% di periode I tahun 2019. 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kontribusi saham syariah dan 

sukuk terhadap PDB sangatlah besar dan membantu pekembangan 

keuangan syariah. Sebab itu, penulis terdorong guna mengetahui, 

banyaknya nilai yang mempengaruhi industri keuangan syariah indonesia 

untuk menaikkan PDB. Penulis akan melimpahkan serta mengkaji dalam 

skripsi yang berjudul: “Pengaruh Saham Syariah dan Sukuk yang 

Terdaftar di JII Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  Indonesia 

2015-2019” 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang telah diidentifikasi 

serta difokuskan permasalahannya, maka perumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Indeks Saham Syariah berpengaruh secara parsial terhadap 

PDB pada tahun 2015-2019? 

2. Apakah Sukuk berpengaruh secara parsial terhadap PDB pada tahun 

2015-2019? 
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3. Apakah Indeks Saham Syariah dan Sukuk berpengaruh secara simultan 

terhadap PDB pada tahun 2015-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan uraian rumusan masalah yang sudah digambarkan, 

maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk pengaruh Indeks Saham Syariah terhadap PDB pada tahun 2015-

2019. 

2. Untuk pengaruh Sukuk terhadap terhadap PDB pada tahun 2015-2019. 

3. Untuk pengaruh Indeks Saham Syariah dan Sukuk terhadap PDB pada 

tahun 2015-2019. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Investor dan Emiten  

Menjadi refrensi informasi tentang akibat dan bermanfaat 

dari berinvestasi Saham Syariah dan Sukuk. Menjadi masukan supaya 

berinvestasi pada Saham Syariah dan Sukuk bukan hanya meraih 

keuntungan usaha, melainkan pula memperhatikan prinsip syariah yang 

ada pada masing-masing jenis keuangan syariah. 

2. Bagi JII 

Sebagai evaluasi ekonomi Indonesia dalam berbagai aspek 

yang bisa mengembangkan industri keuangan non bank syariah serta 

penelitian ini diharapkan memberikan refrensi mengenai instrumen 

PDB. 

3. Bagi IKHAC 
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Penelitian ini diharapkan bisa membagikan acuan tambahan 

dan kumpulan penelitian yang membahas perihal saham syariah dan 

sukuk serta pengaruh variabel tersebut dalam PDB. 

4. Bagi Akademik 

Menambah pengetahuan tentang perkembangan Saham 

Syariah dan Sukuk di Indonesia terhadap PDB, sebagai syarat dalam 

melakukan penelitian skripsi selanjutnya.  

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan keilmuan perihal 

Saham Syariah dan Sukuk sehingga nantinya  bisa menjalankan analisis 

dengan semakin rinci dan meneliti pengaruh  faktor lainnya yang tidak 

ada dalam penelitian ini. Dan bisa dimanfaatkan menjadi acuan ataupun 

perbandingan dari peneliti terdahulu atau peneliti selanjutnya. 
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