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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah satu dari negara muslim terbesar di dunia, merupakan 

pasar yang besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. 

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan 

yang sangat signifikan, yaitu perkembangan dunia bisnis. Perkembangan 

dunia bisnis tersebut di Indonesia didukung dengan adanya perkembangan 

pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam 

perekonomian dunia saat ini. Instrumen pasar modal adalah semua surat 

berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Beberapa instrumen yang 

diperdagangkan dipasar modal diantaranya adalah saham dan obligasi, 

sedangkan sertifikat diperdagangkan di luar bursa melalui bank pemerintah. 

Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, salah satunya 

negara Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan suatu negara 

dan menjalankan fungsi ekonomi beserta fungsi keuangan dalam sistem 

perekonomian suatu negara. Pasar modal sejak lama merupakan lembaga yang 

sangat diperhitungkan bagi perekonomian negara, pasar modal yang ada di 

Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang dimana dalam 

perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makro ekonomi secara 

umum, sebab itu pemerintah suatu negara ikut berperan untuk mengatur 

jalannya pasar modal.  
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Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif 

dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas 

melarang aktivitas penimbun (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki. Untuk 

mengimplementasikan semua investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu 

sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya 

dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan 

hartanya di pasar modal. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan 

institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media 

untuk memperkuat posisi keuangannya. Indonesia merupakan pasar yang 

besar untuk mengembangkan pangsa pasar industri keuangan syariah. Dengan 

hadirnya pasar modal syariah telah memainkan peran penting dalam 

mengubah topografi sistem keuangan dunia. Dibukanya Jakarta Islamic 

Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah yang 

memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan oleh 

indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, 

reksadana syariah, dsb. Industri keuangan syariah mengalami perkembangan 

pesat pada beberapa dekade terakhir. Saat ini pasar modal syariah bukan lagi 

menjadi tren dikalangan negara muslim semata, perkembangan industri 

keuangan syariah yang mencapai 15% pertahun diseluruh dunia menjadikan 

negara-negara kapitalis dan liberal sekalipun tertarik membuka layanan pasar 

modal. Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, pasar modal merupakan salah 
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satu indikator pertumbuhan ekonomi dan tonggak perekonomian suatu negara. 

Pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana investasi yang berguna 

bagi pembangunan. Selain itu dalam berinvestasi di pasar modal, nilai harga 

saham menjadi pertimbangan yang sangat penting (Antonio, Hafidhoh dan 

Fauzi, 2013). 

Indeks syariah telah mengambil tempat pada proses islamisasi pasar 

modal dan menjadi awal dari pengembangan pasar modal syariah. Bahkan non 

muslim juga ikut masuk berinvestasi di Indeks Syariah ini walaupun ada 

batasan-batasannya, hal ini dikarenakan pasar modal syariah menggunakan 

prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi yang bersumber dari 

nilai epistimologi islam (Nazwar, 2008). Perkembangan pasar modal syariah 

di Indonesia semakin semarak dengan lahirnya Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 12 Mei 2011. 

ISSI merupakan Indeks Saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham yang 

tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan bergabung pada Daftar Efek Syariah 

(DES). Walaupun baru dibentuk pada Mei 2011 tetapi perkembangan Indeks 

Saham Syariah (ISSI) tiap periode cukup signifikan (Suciningtyas dan 

Khoiroh, 2015). Alasan yang melatar belakangi dibentuknya ISSI adalah 

untuk memisahkan antara saham syariah dengan saham non syariah yang 

dahulunya disatukan didalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Krisna, 

dan Ni Gusti P.W., 2013). Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

diperkirakan mampu mempengaruhi fluktuasi pergerakan Indeks Saham 
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Syariah Indonesia yaitu Tingkat Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS), Nilai Tukar IDR/USD dan Harga Minyak Dunia. Berikut ini 

merupakan tabel variabel-variabel penelitian disertai dengan pergerakan 

Indeks Saham Syariah dan faktor-faktor yang diperkirakan akan memiliki 

pengaruh. 

Tabel 1.1  ISSI, Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Harga Minyak Dunia Selama  

Periode Desember 2011 - November 2016 

 

Periode 

(Tahun) 

ISSI 

(Rupiah) 

Inflasi 

(%) 

Nilai Tukar 

(IDR/USD) 

SBIS 

(%) 

Harga Minyak 

Dunia 

(USD/Barel) 

2011 125.356 3.79% 9088.48 5,04% 98.61 

2012 144.995 4.30 % 9645.89 4,80% 88.19 

2013 143.706 8.38 % 12087.10 7,22% 97.90 

2014 168.982 8.36 % 12438.29 6,90% 59.10 

2015 145.061 3.35% 13854.60 7,15% 37.24 

2016 169.997 3.58% 13310.50 6,00% 45.62 

Sumber : www.bi.go.id dan www.idx.co.id  (diolah) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indek Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dari tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan 

dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 yakni bulan Desember harga 

saham (ISSI)  sudah menunjukkan perkembangan sangat baik pada angka 

125.356 (rupiah) sedangkan pada tahun 2012  mengalami kenaikan pada harga 

144.995 (rupiah). Indeks harga saham pada ISSI mengalami kenaikan terus 

menurus dari tahun 2011 sampai tahun 2014  pada harga 168.982 (rupiah), dan 

mengalami penurunan pada harga 145.061 (rupiah) di tahun 2015. Namun, 

mengalami kenaikan lagi di tahun 2016 pada harga 169.997 (rupiah) karena 

dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang mengalami kenaikan terus menerus. 

Untuk inflasi mengalami titik puncak tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
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8.38 persen  dan mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 3.35 

persen pada tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan dampak dari krisis 

perekonomian global dan naiknya harga-harga komoditi pasar dunia yang 

berakibat pada menurunnya produksi perusahaan dan berpengaruh pada harga 

investasi di pasar modal. Nilai Tukar IDR/USD (KURS) mengalami kenaikan 

terus menerus dari tahun 2011 dengan nilai 9088.48 (rupiah) dan tahun 2015 

sebesar 13854.60 (rupiah) dan mengalami penurunan sebesar 13310.50 

(rupiah) pada tahun 2016. Tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS)  juga mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 4,80 persen dan 

mengalami peningkatan yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 7,22 persen. 

Kemudian Harga Minyak Mentah Dunia menduduki puncak tertingginya pada 

tahun 2011 sebesar 98,61 dollar/barell dan pada tahun 2015 mengalami 

penurunan seharga 37,24 dollar/barell. 

Fluktuasi variabel makroekonomi seperti Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD 

(Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Harga Minyak Dunia 

dapat disimpulkan memiliki peranan yang cukup tinggi yang akan menjadi 

tolak ukur bagi para investor untuk turut mengambil keputusan dalam 

menanamkan modalnya di pasar modal. Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh variabel makroekonomi yang terus mengalami 

fluktuasi dan diharapkan dapat menganalisa seberapa besar pengaruh dari 

masing-masing variabel tersebut, sehingga dapat memberikan informasi 
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kepada para investor dan pelaku pasar modal yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan berinvestasi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok dari masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD (Kurs), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Harga Minyak Dunia secara 

signifikan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Desember 2011-November 2016? 

2. Berapa besar pengaruh Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Desember 2011-November 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD (Kurs), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Harga Minyak Dunia secara 

signifikan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI)  periode Desember 2011-November 2016. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi, Nilai Tukar 

IDR/USD (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Harga 
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Minyak Dunia terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  periode 

Desember 2011-November 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Memberikan gambaran pemikirandalam memperbanyak wawasan 

terkait indikator yang mempengaruhi variabel makroekonomi dengan 

harga saham dalam pasar modal syariah. 

b. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan  

penelitian terkait indikator yang sama. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para 

kalangan praktisi, investor dan para pelaku pasar modal sehingga dapat 

digunakan sebagai informasi dan pengetahuan, masukan dan referensi 

untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

bersifat kualitatif dan data sekunder bersifat kuantitatif. Data primer yang 

bersifat kualitatif  adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala 

numerik, dalam penelitian ini dapat ditunjukan dengan pemaparan, 
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penjelasan teori, definisi dan beberapa hal yang terkait variabel-variabel 

yang digunakan. Sedangkan data sekunder yang bersifat kuantitatif adalah 

data yang diukur dalam satu skala numerik, dalam penelitian ini dapat 

ditunjukan dengan penyajian data Inflasi, Nilai Tukar IDR/USD, Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah (SBIS), Harga Minyak Dunia serta harga Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI).  

2. Metode dan Alat Analisis  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model koreksi 

kesalahan yaitu Error Correction Model (ECM). dengan melalui Uji 

Asumsi Klasik untuk mengetahui penyimpangan hasil regresi, yaitu : 

a. Uji Normalitas Residual 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) penting sekali sebab 

uji eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel 

independen (uji t), dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan 

hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t, dan 

estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid. Secara empirik, 

gangguan atau error (ut) dimanifestasikan sebagai selisih antara data 

variabel dependen yang teramati dengan variabel dependen yang 

terprediksi oleh persamaan regresi. Oleh karena itu, gangguan atau 

error seringkali disebut sebagai kesalahan prediksi atau residual. Uji 

normalitas residual yang akan dibahas di sini adalah uji Jarque Bera 

(Utomo, 2015:168). 
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b. Uji Autokorelasi 

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang. Dengan 

demikian, otokorelasi merupakan masalah khusus dari data time series. 

Otokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai variasi ut yang terlalu 

rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk 

R
2
. Bahkan ketika estimasi nilai variasi ut tidak terlalu rendah, maka 

estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah, 

dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi atau menghasilkan 

konklusi yang menyesatkan (Utomo, 2015:192). Uji keberadaan 

otokorelasi yang akan dibahas di sini adalah uji Durbin Watson dan uji 

Breusch-Godfrey. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi ut tidak konstan atau 

berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai 

variabel independen. Konsekuensi dari keberadaan heteroskedastisitas 

adalah analisis regresi akan menghasilkan estimator yang bisa untuk 

nilai variasi ut dan dengan demikian variasi dari koefisien regesi. 

Akibatnya uji t, uji F dan estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak 

valid (Utomo, 2015:182). Untuk mengetahui keberadaan masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji White. 
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d. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji 

asumsi linieritas model, sehingga sering disebut juga sebagai uji 

linieritas model. Di sini akan digunakan uji Ramsey Reset, yang 

terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau general 

test of specification error (Utomo, 2015:202). 

e. Pengujian Hipotesis  

1) Uji F Statistik (F Test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terkait. 

Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 

populasi.  

2) Interpretasi R Squared 

Koefisien determinasi adalah proporsi atau prosentase total varian 

dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Utomo, 2015: 

150). 

3) Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Pengujian validitas pengaruh digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen 

terhadap variabel dependen (Utomo, 2015:159). 
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F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan 

maksud agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka sistematika 

penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan dalam penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas pengertian pasar modal, pengertian pasar 

modal syariah, pengertian saham konvensional maupun syariah, 

pengertian indeks harga saham, penjelasan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI), variabel-variabel yang terkait dalam penelitian 

yang akan diteliti, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas objek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, metode dan alat analisis, dan hipotesis. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi urain mengenai hasil dari penelitian yaitu 

pengaruh dari data Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Inflasi, 
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Nilai Tukar IDR/USD, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

Harga Minyak Dunia, serta pembahasan dan hasil penelitian yang 

meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari 

data bab-bab sebelumnya. Disertakan pula saran yang diajukan 

bagi pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan terhadap 

permasalahan dalam penelitian selanjutnya. 

 


