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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

            Pembangunan Ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per 

kapita. Secara umum pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu menjaga keseimbangan 

ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan 

pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Di dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena 

moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya tingkat inflasi 

cenderung mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan ekonomi. 

 

 

Gambar 1. 1 Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia Periode 2019-2021 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/inflasi. 
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Dampak inflasi bagi perekonomian suatu negara dapat berakibat 

buruk namun inflasi tidak selalu memberikan dampak buruk, karena 

dengan inflasi yang terkendali bisa saja menjadi pendorong majunya roda 

perekonomian suatu negara, serta dapat meningkatkan produksi dalam 

negeri dan menciptakan kesempatan kerja yang besar serta menekan laju 

kemiskinan dalam suatu negara. 

Salah satu sumber pembiayaan untuk menutupi terbatasnya beban  

dalam  membangun  perekonomian  di  Indonesia  ialah  dengan  

penanaman modal (Thirafi, 2013). Meningkatnya pembangunan ekonomi 

di suatu negara karena investasi juga akan diikuti dengan pertumbuhan 

ekonomi di negara tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  di  negara  manapun  

tentunya tidak  terlepas  dari  peranan  investasi sebagai salah satu 

instrument penting dalam pembangunan ekonomi.  

Ketika terjadi masalah investasi di suatu negara, maka akan  

memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  nasional  di 

negara tersebut. Salah satu upaya untuk mencari sumber penanaman modal  

dalam  negeri untuk meningkatkan pendapatan ekonomi adalah  menarik  

sumber  pembiayaan melalui investasi syariah.  

Kelompok muslim yang semakin berkembang saat ini melahirkan 

berbagai produk keuangan termasuk investasi berbasis syariah. Sesuai 

prinsip syariah, keuntungan diperoleh dari bagi hasil yang lebih adil. Di 

Indonesia sendiri juga telah terdapat berbagai macam jenis investasi 

syariah antara lain adalah saham syariah, reksadana syariah, obligasi 

syariah, dll. 
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Tabel 1. 1 Kapitalisasi Investasi Syariah Indonesia 

TAHUN SAHAM 

SYARIAH 

REKSADANA 

SYARIAH 

OBLIGASI 

SYARIAH 

2017 3.704.543,09 28.311,77 15.740.500,00 

2018 2.715.851,74 34.491,17 22.023.000,00 

2019 2.800.001,49 53.735,58 29.829.500,00 

Sumber: Statistik Syariah (OJK), 2017-2019. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas, 

menunjukkan konsistensi kenaikan tingkat investasi syariah secara 

keseluruhan kecuali pada produk saham syariah yang mengalami 

penurunan pada tahun 2018 di angka 2.715.851,74 miliar rupiah. 

Keberadaan produk investasi syariah juga didukung oleh fatwa dari 

Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa dengan 

nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 ini mengatur tentang penerapan prinsip 

syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian 

transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. 

Investasi syariah juga  dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi 

setiap tahunnya, saat memasuki tahun 2017 nilai tukar rupiah cenderung 

stabil di angka Rp13.200 per USD hingga Rp13.500 per USD. 

 Nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada sektor perdagangan 

yang berkaitan dengan ekspor impor, perusahaan-perusahaan di Indonesia 

sendiri tidak dapat terlepas dari transaksi perdagangan yang menggunakan 

nilai tukar IDR/USD, sehingga perubahan nilai tukar diperkirakan akan 

mampu mempengaruhi pergerakan tingkat investasi syariah Indonesia. 
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Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar 

Rupiah Terhadap Investasi Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Investasi Syariah di 

Indonesia?  

2. Bagaimanakah pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Investasi Syariah 

di Indonesia? 

3. Bagaimanakah pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan 

terhadap Investasi Syariah di Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :  

1. Menganalisis pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Investasi Syariah 

di Indonesia pada periode 2017-2019. 

2.  Menganalisis pengaruh Nilai Tukar Rupiah secara parsial terhadap 

Investasi Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019. 

3. Menganalisis pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan 

terhadap Investasi Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini:  

1. Bagi Pemerintah  

        Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat keputusan di 

lembaga-lembaga yang terkait dalam menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan investasi syariah dan pengendalian nilai tukar rupiah.  

2. Bagi Pengembangan Keilmuan 
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        Sebagai bahan referensi sehingga dapat memperluas ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi khususnya 

investasi syariah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

        Menjadi bahan referensi dalam penciptaan ide-ide penelitian baru 

khususnya yang berkaitan dengan inflasi, pengaruh nilai tukar rupiah, dan 

investasi syariah di Indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 

           Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

data yang bersumber pada lembaga pemerintah yang telah di publikasikan 

dan data yang diolah kembali dari data sekunder yang diterbitkan oleh 

lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan 

yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di 

Indonesia. Data yang akan dipergunakan ialah data time series bulanan 

dari tahun 2017-2019. Unit analisis seluruh variabel pada penelitian ini 

dalam ruang lingkup Indonesia, yaitu meliputi:  

a. Data inflasi tahun 2017-2019 yang sumbernya adalah Bank 
Indonesia (www.bi.go.id). 

b. Data nilai tukar rupiah di Indonesia tahun 2017-2019 yang sumber 
adalah Bank Indonesia (www.bi.go.id).  

c. Data investasi syariah di Indonesia tahun 2017-2019 yang 
sumbernya adalah Otoritas Jasa Keuangan  (www.ojk.go.id).  

Dalam analisis ini, akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Investasi Syariah di Indonesia. 

Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  yang  mendukung  

variabel  penelitian.  Data  dari  variable  independen  dalam penelitian ini, 

yaitu: Inflasi, yang mana data ini penulis peroleh dari website Bank 

Indonesia. Variabel  independen  kedua  ialah  Nilai  Tukar Rupiah,  yang  

mana   peneliti  peroleh  dari website  Bank  Indonesia.  Adapaun  variabel  

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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dependennya  adalah  Investasi Syariah yang diperoleh dari website 

Otoritas Jasa Keuangan.     

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode analisis regresi berganda model Ordinary Least Square 

(OLS), dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh:  Inflasi  (X1) dan Nilai 

Tukar/Kurs (X2) terhadap Investasi Syariah (Y). Rumus regresi liniear 

bergada sebagai berikut:  

Inv = α + β1Inf + β2Kurs + ε : 

Inv : Investasi Syariah 

α : Konstanta   

β : Koefisien garis regresi   

Inf : Inflasi  

Kurs : Nilai Tukar Rupiah 

ε : Error term 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran pokok rencana dari pembahasan ini, sebagai 

berikut dapat diuraikan atas lima bab sesuai dengan judul tugas 

akhir/skripsi ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan kajian pustaka 

yang meliputi hasil penilitian-penelitian terdahulu, landasan teori tentang 

permasalahan yang akan diteliti dan keterkaitan teori dengan permasalahan 

yang diteliti. Ketiga komponen ini diformulasikan dalam bentuk hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian mengenai jenis dan 

cara pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang keadaan data serta menganalisa 

masalah yang diteliti dengan teknik yang telah ditentukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran atau 

masukan untuk penelitian serta saran atau masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




