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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di pertengahan tahun 2007 hingga 2009 lalu perekonomian dunia, 

khususnya Amerika Serikat mengalami gejolak keuangan yang cukup serius. 

Banyak analis yang memperkirakan ini merupakan krisis terbesar setelah 

great depression tahun 1929-1930 yang melanda Amerika Serikat. Giveve 

(2008) dalam Cock (2008) menyatakan ketidakstabilan sistem ekonomi 

global kali ini adalah yang terparah sepanjang ingatan. Krisis yang diawali 

dengan krisis Subprime Mortgage telah merontokkan Amerika, juga sebagian 

besar pasar modal dunia. 

Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis keuangan 

tersebut, para pakar ekonomi menyebutkan dengan berbagai alasan. Taylor 

(2010) menganalisa bahwa yang menjadi penyebab utama dari krisis 

keuangan adalah kebijakan pemerintah dan bank sentral Amerika Serikat 

yang menyimpang dari apa yang selama ini dilakukan selama dua dekade 

terakhir. Krisis keuangan bermula dari pergeseran kebijakan moneter yang 

diambil the Fed, dimana suku bunga ditetapkan terlalu rendah sehingga 

terjadi boom pada kredit perumahan.  

Agustianto (2008) menyebutkan bangkrutnya sebuah lembaga 

keuangan Lehman Brothers akibat krisis keuangan global langsung 

mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia 

seperti di Jepang, Hongkong, Cina, Australia, Singapura, India, Taiwan dan 
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Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7-10 persen. Termasuk bursa 

saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan 

Amerika Utara. Beik dkk. (2011) mencatat sejak Juli 2007 sampai Mei 2009, 

krisis keuangan global ini juga telah mempengaruhi pasar keuangan di 

Amerika Serikat. Kejatuhan indeks Dow Jones sebesar 18 persen dalam satu 

minggu merupakan kejatuhan terbesar selama periode tersebut. Pasar modal 

negara maju lainnya seperti Indeks Nikkei 225 dan FTSE 100, turun secara 

signifikan sebesar 24 persen dan 21 persen pada periode yang sama.  

Selain negara maju, pengaruh krisis keuangan global 2007 juga 

menyebar ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kapitalisasi 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh sebesar 54 persen pada tahun 

2008. Bahkan pasar modal Indonesia sempat menghentikan perdagangan 

setelah drop sebesar 10 persen dalam satu hari. Indeks harga pasar jatuh 

sebesar 10,38 persen ke posisi 1.451,669. Ini adalah posisi terendah sejak 

September 2006. Otoritas pasar modal Indonesia bahkan memutuskan untuk 

mensuspensi bursa mulai 8 Oktober 2009 hingga 10 Oktober 2009. Hampir 

semua pasar keuangan dunia terimbas krisis keuangan Amerika Serikat 

tersebut. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis 

keuangan global (Beik dkk, 2011). 

Bagi para investor, mereka dihadapkan pada pilihan sulit untuk 

memilih investasi yang dapat survive terhadap terjangan krisis keuangan. 

Muncul berbagai alternatif solusi untuk keluar dalam sebuah krisis ini. 

Seiring dengan perkembangan Ekonomi Islam, maka keberadaan pasar modal 



3 

 

 

 

syariah dianggap sebagai suatu alternatif yang dapat memberikan pilihan 

berinvestasi.  

Dasar pemikiran mengembangkan wacana keuangan melalui pasar 

modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari peningkatan 

akumulasi kapital pada indeks syariah, baik dalam maupun luar negeri. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pasar modal syariah dalam negeri ternyata 

mulai dapat diterima masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin 

meningkatnya nilai kapitalisasi pasar indeks JII sejak 2001 hingga 2011 yang 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah www.idx.co.id 

Gambar 1.1 : Kapitalisasi Pasar Index JII 2001-2011 

http://www.idx.co.id/
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Berbicara tentang investasi di pasar modal syariah, di luar negeri, 

konsep ethical investment dikenal untuk menyebut istilah investasi syariah. 

Ethical investment bertujuan menggabungkan antara uang dan moralitas. 

Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan investor yang tidak 

menginginkan modalnya diinvestasikan dalam bisnis yang dinilai yang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka miliki (Achsien, 2000). Jika 

investasi di pasar modal syariah di Indonesia mulai direspon positif oleh 

masyarakat, konsep ethical investment di Barat ternyata menuai banyak kritik 

dari para ahli. Mereka berpendapat bahwa investasi yang semacam ini tidak 

sesuai dengan prinsip teori portofolio efisien, atau teori portofolio modern 

(Albaity and Ahmad, 2007).  

Namun, studi terdahulu pada perbedaan kinerja antara investasi 

syariah dan investasi konvensional menunjukkan hasil yang bervariasi. 

Sebagai contoh, Albaity dan Ahmad (2007) melakukan penelitian mengenai 

perbandingan kinerja Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) dengan Kuala 

Lumpur Composite Index (KLCI). Penelitian ini menujukkan bahwa kinerja 

KLSI tidak berbeda dengan KLCI. Sedangkan Hussein (2005) 

menginvestigasi pengaruh screening pada indeks Islam dengan 

membandingkan kinerja antara FTSE Global Islamic- FTSE All World Index 

dan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI)-Dow Jones World Index. 

Penelitian ini menemukan bahwa pada keseluruhan periode pengamatan, 

kedua indeks Islam memiliki kinerja yang lebih baik daripada 

counterpartnya. 
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Berawal dari variasi hasil penelitian tersebut, dan juga masih banyak 

penelitian yang lain, penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja investasi 

saham syariah yang terdiri dari saham-saham yang berdasarkan nilai Islam, 

dan dibandingkan dengan investasi saham konvensional dengan area 

penelitian pada pasar saham Indonesia, atau sering disebut dengan Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Proksi dari investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia adalah 

Jakarta Islamic Indeks, atau disebut JII. Sesuai dengan namanya, indeks ini 

merupakan kumpulan dari saham-saham yang dianggap sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, kinerja JII akan dibandingkan 

dengan kinerja salah satu indeks konvensional di BEI, yaitu LQ-45 (Liquid-

45). LQ-45 adalah kumpulan saham-saham yang paling likuid di bursa.  

Dari uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian 

dengan judul “Studi Empirik Perbandingan Kinerja Antara Jakarta 

Islamic Index (JII) dan Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia pada 

Saat, Sebelum, dan Setelah Krisis Keuangan Global”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Jakarta Islamic 

Index (JII) dan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia? 
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2. Apakah terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada 

Jakarta Islamic Index dan Indeks LQ-45? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah  

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.  

2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang dan jangka 

pendek pada Jakarta Islamic Index dan Indeks LQ-45. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi emiten khususnya perusahaan-perusahaan yang sahamnya 

termasuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) dan LQ-45. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisis atau 

pengamatan pergerakan indeks dan kinerjanya untuk pengambilan 

keputusan perusahaan. 
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b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis 

mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya tidak hanya 

pada saham konvensional, tetapi juga pada saham syariah.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai perbandingan kinerja investasi saham syariah yang diproksi 

dengan JII dengan investasi saham konvensional yang diproksi dengan 

Indeks LQ-45 dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis 

selanjutnya. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis 

dalam menganalisa fenomena pasar saham. 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi khususya 

mengenai perbandingan kinerja investasi saham syariah dan 

konvensional. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

berbentuk data timeseries mingguan yaitu berupa data harga penutupan 
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(closing price) dari Jakarta Islamic Index (JII), Indeks LQ-45, dan IHSG 

periode 26 September 2005 sampai dengan 3 Maret 2011. Selain itu, 

untuk proksi return bebas risiko digunakan data tahunan suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tahun 2005-2011. Data dalam 

penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan 

data keuangan yang telah dipublikasikan (Wardjianto, 2005). 

2. Metode Pengumpulan Data 

Library research yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang 

dibutuhkan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku 

literatur, dokumen, surat kabar, dan referensi lain yang berhubungan 

dengan harga penutupan indeks dan informasi seputar perkembangan 

pasar modal pada saat, sebelum, dan setelah terjadinya krisis keuangan 

global. 

3. Alat dan Model Analisis 

a. Independent Samples T test 

Pengujian Independent Samples T test digunakan untuk melihat 

kesamaan rata-rata dan variansi kelompok data pada sebuah sampel 

independen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dua 

kelompok data pada sebuah sampel bersumber dari populasi yang 

sama atau berbeda. Bila ditemukan berbeda, maka kelompok pada 

sampel tersebut adalah independen (Amir, 2006). Dengan melakukan 

pengujian ini, maka dapat dibandingkan kinerja antara Jakarta Islamic 
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Index (JII) dan indeks LQ-45 dari indikator rata-rata return 

mingguannya. 

b. Pengukuran Kinerja Saham atau Indeks 

1. Indeks Sharpe 

Untuk menghitung indeks Sharpe, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

……………… ..............................................................................(1.1) 

Dimana : 

  = Rata-rata Return Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

 = Rata-rata Return Bebas Risiko (Suku Bunga SBI) 

σi  = Deviasi Standar Return Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

2. Indeks Treynor 

Untuk menghitung indeks Treynor, kita bisa menggunakan 

rumus berikut : 

.                                                                             (1.2) 

Dimana : 

  = Rata-rata Return Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

 = Rata-rata Return Bebas Risiko (Suku Bunga SBI) 

βi  = Beta Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

3. Indeks Alpha Jensen 

    ……………………..(1.3) 
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Dimana : 

  = Rata-rata Return Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

 = Rata-rata Return Bebas Risiko (Suku Bunga SBI) 

 = Rata-rata Return Pasar (IHSG) 

βi = Beta Saham atau Indeks (JII atau LQ-45) 

 

c. Analisis Regresi Error Corection Model (ECM) 

ECM digunakan untuk menganalisis fenomena jangka pendek 

maupun jangka panjang, kemudian mengkaji konsistensi atau tidaknya 

suatu model empiris dengan model ekonometrika. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Jakarta Islamic Index (JII) 

dan Indeks LQ-45 sebagai variabel dependen serta IHSG sebagai 

variabel independen dengan formulasi persamaan jangka pendek 

sebagai berikut : 

∆JII = γ + γ1∆IHSG +  γ2 IHSGt-1 + γ3 ECTJII + Ut………….….(1.1) 

∆LQ45 = γ + γ1∆IHSG + γ2 IHSGt-1 + γ3 ECTLQ45 + Ut…….. .(1.2) 

Dimana : 

JII    : Harga penutupan mingguan JII sebelum dan saat krisis; LQ45: 

Harga penutupan mingguan Indeks LQ-45 sebelum dan saat krisis; 

IHSG: Harga penutupan mingguan Indeks Harga Saham Gabungan 

sebelum dan saat krisis. 

∆JII   : Perubahan JII; ∆IHSG : Perubahan IHSG; ∆LQ45 : Perubahan 

LQ-45. 
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ECTJII = IHSGt-1 – JIIt-1; ECTLQ45 = IHSGt-1  – LQ45t-1. 

γ1= α1 ; γ2 = -β1 (1- λ ); γ3 = λ  

Ut : Residual 

t-1 : Backward Lag Operator 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima 

bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan dijelaskan 

secara rinci.  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini, yaitu pengertian investasi, investasi dalam prespektif Syariah, 

pengertian indeks, saham dalam tinjauan syariah, krisis keuangan global, 

pengukuran kinerja saham, penelitian terdahulu, serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis data, sumber data, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, implikasi, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 


