
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Teori  

1. Teori Permintaan Aset  

Teori permintaan aset menjelaskan bahwa aset adalah satu bentuk kepemilikan yang 

berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Macam-macam aset seperti uang, obligasi, 

saham, karya seni, tanah, rumah, peralatan pertanian dan mesin-mesin pabrik 

kesemuanya merupakan aset. Untuk membeli dan memegang aset atau membeli suatu 

aset daripada aset yang lain, seseorang harus memperhatikan faktor-faktor berikut: 

1. Kekayaan, yaitu keseluruhan sumber daya yang tersedia untuk membeli aset. Kita 

dapat mengetahui bahwa ketika kekayaan kita meningkat maka kita mempunyai 

sumber daya yang tersedia untuk membeli aset, dan tidaklah mengejutkan apabila 

jumlah aset yang kita minta meningkat. Sehingga diasumsikan ketika faktor 

lainnya tetap, peningkatan kekayaan menaikkan jumlah permintaan dari suatu 

aset. 

2. Perkiraan imbal hasil, yaitu untuk mengukur berapa banyak keuntungan yang 

dapat diperoleh dari memiliki suatu aset. Ketika memutuskan untuk membeli 

suatu aset, maka dipengaruhi oleh perkiraan imbal hasil dari aset tersebut. 
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Perkiraan imbal hasil, dapat diasumsikan apabila meningkatnya permintaan imbal 

hasil dari suatu aset relatif terhadap aset alternatif, dengan asumsi aset lainnya 

tetap, maka akan meningkatkan permintaan atas aset tersebut. 

3. Risiko, yaitu suatu ketidakpastian dari perolehan suatu aset yang juga dapat 

mempengaruhi permintaan atas suatu aset. Derajat resiko atau ketidakpastian dari 

perolehan suatu aset juga mempengaruhi permintaan atas suatu aset. Sehingga, 

biasanya investor akan sangat memperhatikan resiko dari suatu investasi tersebut. 

Maka, dengan asumsi lainnya tetap, bila resiko suatu aset meningkat relatif 

terhadap aset alternatif, maka jumlah permintaan atas aset tersebut akan turun. 

4. Likuiditas, yaitu seberapa cepat aset tersebut dapat dikonversikan menjadi uang 

dengan biaya yang rendah, seberapa besar likuiditasnya. Aset dikatakan likuid 

apabila aset tersebut diperdagangkan mempunyai kedalaman yang luas, artinya 

pasar tersebut mempunyai banyak penjual dan pembeli. Aset tersebut dapat dijual 

pada pasar yang terorganisasi dengan baik, dimana banyak pembeli, sehingga aset 

tersebut mudah dijual dengan cepat dengan biaya yang rendah. Dapat 

diasumsikan bahwa semakin likuid suatu aset relatif terhadap aset lainnya, dengan 

asumsi lainnya tetap, aset tersebut semakin menarik, dan semakin besar jumlah 

yang diminta. (Mishkin, 2008). 

 

Semua faktor penentu dalam memiliki suatu aset dapat digolongkan ke dalam teori 

permintaan aset (theory of asset demand), yang menyatakan bahwa, dengan asumsi 

faktor-faktor lainnya tetap: 

1. Jumlah permintaan suatu aset berhubungan positif dengan kekayaan. 
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2. Jumlah permintaan suatu aset berhubungan positif dengan perkiraan imbal hasil 

relatif terhadap aset alternatif. 

3. Jumlah permintaan suatu aset berhubungan negatif dengan risiko imbal hasilnya 

relatif terhadap aset alternatif. 

4. Jumlah permintaan suatu aset berhubungan positif dengan likuiditasnya relatif 

terhadap aset alternatif.  

 

2. Teori Penawaran Aset 

Pada teori penawaran aset diketahui bahwa saat harga saham tinggi, maka jumlah 

saham yang ditawarkan pun juga akan meningkat. Ada beberapa faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan pergeseran penawaran saham yaitu: 

 

1. Perkiraan Keuntungan dan Peluang Investasi 

Semakin besar suatu keuntungan dari investasi dalam bentuk perusahaan dan 

peralatan yang diperkirakan perusahaan, maka perusahaan akan terdorong untuk 

melakukan pinjaman untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. Ketika perekonomian tumbuh cepat, seperti pada saat siklus usaha yang 

ekspansif, penawaran saham meningkat, saat peluang investasi yang diperkirakan 

memberikan keuntungan turun, maka penawaran saham akan turun. 

 

2. Perkiraan Inflasi 

Pada tingkat bunga tertentu, ketika perkiraan inflasi meningkat, maka biaya 

pinjamaan riil turun. Sehingga, jumlah saham yang ditawarkan meningkat pada setiap 
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harga saham tertentu. Dalam hal ini, maka peningkatan perkiraan inflasi 

menyebabkan saham yang ditawarkan meningkat.  

 

3. Hubungan Antar Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 

3.1.  Hubungan Harga Minyak Dunia dengan Jakarta Islamic Index. 

Pergerakan harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi  merupakan suatu indikasi 

yang mempengaruhi pasar modal suatu negara. Kenaikan harga minyak mentah dunia 

secara tidak langsung akan berimbas pada sektor ekspor impor suatu negara. Bagi 

negara pengekspor minyak seperti negara-negara Timur Tengah, kenaikan harga 

minyak mentah dunia merupakan suatu keuntungan tersendiri. Saat harga minyak 

dunia yang sedang tinggi maka akan menaikkan laba bagi perusahaan pengekspor 

minyak sehingga meningkatkan PDB negara tersebut. Kenaikan PDB  akan 

berpengaruh terhadap kenaikkan pendapatan perkapita bagi masyarakat di negara 

pengekspor minyak itu sendiri. Dengan meningkatnya laba dan pendapatan perkapita 

maka akan membuat para investor untuk menginvestasikan dananya di pasar modal 

salah satunya pada pasar saham syariah di Indonesia, hal tersebut akan menaikkan 

permintaan saham pada Jakarta Islamic Index meningkat dan diikuti juga dengan 

harga saham yang meningkat.  

 

3.2. Hubungan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI) dengan 

Jakarta Islamic Index. 

Hubungan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI) dengan Jakarta 

Islamic Index dapat melihat perkiraan imbal hasil dengan mengukur berapa banyak 
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perkiraan imbal hasil yang dapat diperoleh dari memiliki aset saham pada Jakarta 

Islamic Index. Jika perkiraan imbal hasil dari FHSI meningkat relatif terhadap 

perkiraan imbal hasil dari Jakarta Islamic Index, dengan asumsi lainnya tetap, maka 

FHSI menjadi menarik untuk dibeli dan jumlah permintaannya akan meningkat. 

Peningkatan permintaan FHSI akan menaikan harga saham FHSI tersebut. 

Sebaliknya, harga saham Jakarta Islamic Index akan mengalami penurunan karena 

permintaan investor terhadap Jakarta Islamic Index menurun. 

 

3.3. Hubungan Nilai Tukar dengan Jakarta Islamic Index. 

Perkiraan mengenai nilai tukar di masa depan memainkan peranan penting dalam 

menggeser kurva permintaan untuk aset domestik, tergantung pada harga jualnya 

kembali di masa mendatang. Faktor yang dapat menyebabkan perkiraan kurs atau 

nilai tukar di masa mendatang meningkatkan perkiraan apresiasi terhadap rupiah.  

Pada Gambar 8, dapat dilihat bahwa keseimbangan kurs adalah 0.0001 dolar terhadap 

rupiah. Kurva permintaan yang dihasilkan D1. Permintaan untuk aset domestik 

ditentukan oleh perkiraan tingkat pengembalian relatif terhadap aset domestik. Ketika 

kurs sekarang adalah 0.0002 dolar per rupiah, maka perkiraan apresiasi rupiah akan 

meningkat. Perkiraan apresiasi dalam hal ini merupakan perkiraan tingkat 

pengembalian atas aset domestik (Rp) relatif terhadap aset luar negeri ($). Dengan 

kata lain pada kondisi dolar terapresiasi sedangkan rupiah tedepresiasi maka 

memegang aset domestik (Rp) tepat karena perkiraan imbal hasil relatifnya adalah 

positif. Hal ini akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan dari D1 ke D2. 

Kurs keseimbangan naik ke titik 2 dan perpotongan kurva D2 dan S. 
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Gambar 8. Respons terhadap Peningkatan Perkiraan Nilai Tukar di Masa 

                    Depan. 

 
Sumber : Miskhin (2008) 

 

Pada kurs yang lebih rendah yaitu 0,000006 maka perkiraan apresiasi rupiah akan 

menurun. Dengan kata lain pada kondisi dolar terdepresiasi sedangkan rupiah 

terapresiasi maka memegang aset domestik (Rp) tidaklah tepat karena perkiraan 

imbal hasil relatifnya adalah negatif. Turunnya perkiraan kurs atau meningkatnya 

nilai tukar di masa depan, menggeser kurva permintaan ke kiri dan menyebabkan 

depresiasi mata uang, sehingga menggeser kurva permintaan ke kiri dari D1 ke D3. 

Kurs keseimbangan turun ke titik 3 dan perpotongan kurva D3 dan S. 

 

Hubungan yang negatif antara nilai tukar dengan permintaan aset domestik dapat 

dilihat yaitu semakin rendah nilai tukar sekarang maka semakin besar perkiraan 

apresiasi rupiah, sehingga semakin tinggi perkiraan tingkat pengembalian atas aset 
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domestik (berupa aset saham Jakarta Islamic Index) secara relatif terhadap aset luar 

negeri, maka semakin tinggi aset domestik (saham Jakarta Islamic Index) yang 

diminta (lainnya dianggap sama). 

 

3.4. Hubungan Inflasi dengan Jakarta Islamic Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Respons terhadap Perubahan Perkiraan Inflasi.  

 
Sumber : Miskhin (2008) 

 

Bahwa perkiraan awal inflasi adalah 5%, dan  kurva penawaran dan permintaan awal 

adalah S1 dan D1 bertemu di titik 1, di mana harga saham keseimbangan adalah P1. 

Jika perkiraan inflasi meningkat menjadi 10%, perkiraan imbal hasil saham relatif 

terhadap aset riil akan turun untuk setiap harga tertentu. Akibatnya, permintaan 

saham turun, dan kurva permintaan bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Peningkatan 

perkiraan inflasi juga menggeser kurva penawaran. Pada setiap harga tertentu, biaya 

peminjaman riil telah turun, menyebabkan jumlah saham yang ditawarkan meningkat, 

dan kurva penawaran bergeser ke kanan S1 ke S2. 
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Ketika kurva permintaan dan penawaran bergeser sebagai respons terhadap 

perubahan perkiraan inflasi, keseimbangan bergerak dari titik 1 ke titik 2. Harga 

saham keseimbangan turun dari P1 ke P2 dan karena harga saham berhubungan 

negatif dengan suku bunga, karena ketika inflasi meningkat maka Bank Indonesia 

akan membuat kebijakan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga 

meningkat maka investor saham akan beralih ke investasi lain karena imbal hasil dari 

saham akan berkurang. 

 

Saat terjadi peningkatan inflasi maka akan menaikkan biaya produksi perusahaan. 

Ketika terjadi peningkatan biaya produksi yang lebih tinggi dari peningkatan harga 

yang dibuat oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan tersebut akan mengalami 

penurunan, dengan begitu sekuritas yang terdapat di pasar modal akan menjadi 

komoditi yang kurang menarik bagi para investor. Hal tersebut maka inflasi akan 

memiliki hubungan yang negatif terhadap return saham di Jakarta Islamic Index. 

 

3.4. Hubungan Volume Perdagangan dengan Jakarta Islamic Index. 

Investor dapat melihat penilaian suatu info dari suatu aktivitas volume perdagangan 

yang info tersebut akan dapat membuat suatu keputusan perdagangan atau tidak. 

Dapat diketahui motivasi dari investor yaitu penghasilan yang berkaitan dengan 

capital gain yaitu dengan melakukan trasaksi jual beli saham. Volume perdagangan 

yang kecil akan membuat investor kurang tertarik dalam melakukan investasinya di 

pasar sekunder, lalu sebaliknya jika volume perdagangan yang besar dan terus 
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meningkat maka akan banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi 

dengan transaksi dalam jual dan beli saham. 

 

4. Teori Portofolio 

Portofolio merupakan prinsip diversifikasi, dimana dengan melakukan diversifikasi 

pemodal atau investor dapat mengurangi risiko portofolio tanpa perlu mengurangi 

penghasilan yang diharapkan atas portofolio tersebut. Saat melakukan investasi 

biasanya investor perorangan maupun kelembagaan dihadapkan dengan return yang 

diharapkan serta tingkat risiko dapat terjadi karena terdapat tingkat penghasilan antar 

efek pada suatu periode tertentu, sehingga dengan investor mengkombinasikan 

berbagai efek dalam suatu portofolio, maka tingkat penghasilan portofolio akan 

menjadi lebih stabil dan risikonya akan berkurang. 

 

Portofolio yang menghasilkan return tertentu dengan risiko rendah ataupun risiko 

tertentu dengan return yang tinggi disebut sebagai portofolio yang efisien. Dikenal 

adanya korelasi positif antara risiko dan return dalam teori investasi. Hal ini karena 

semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi. 

Investor diharapkan mempunyai dana yang cukup, pengetahuan tentang analisis atas 

sekuritas yang dipilih dan waktu yang akan digunakan untuk mengamati kegiatan 

investasinya tersebut untuk melakukan diversifikasi dalam bentuk portofolio 

(Anoraga dan Pakarti, 2001). 
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5. Pasar Modal Syariah  

5.1. Pengertian Pasar Modal Syariah  

Pasar modal syariah merupakan suatu kegiatan di dalam pasar modal yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tentunya 

terlepas dari hal yang dilarang Islam, seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar 

modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, hanya 

saja pasar modal syariah dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah sehingga pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem 

pasar modal untuk secara keseluruhan. 

 

Pasar modal syariah di Indonesia berdiri saat dimulai dengan diterbitkannya reksa 

dana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 juli 1997. Lalu, 

Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management 

dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 juli 2000 yang 

bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara 

syariah. Melalui Jakarta Islamic Index menjelaskan pasar modal sebagai lembaga 

syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk yang ditawarkan 

pasar modal syariah yaitu berupa saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. 
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5.2. Fungsi Pasar Modal Syariah  

Menurut Metwally, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah antara lain: 

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan 

memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan 

likuiditas. 

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan 

mengembangkan lini produksinya. 

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fkuktuasi jangka pendek pada harga 

saham yang merupakan ciri umum pada pasar konvensional. 

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis 

sebagaimana tercermin pada harga saham.  

 

6. Saham Syariah  

6.1. Pengertian Saham Syariah  

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke 

dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan modal tersebut pemegang saham 

berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Sementara 

dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang 

tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, pada istilah fiqh dikenal 

dengan syirkah, yaitu saham yang pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem 

patungan (persekutuan) modal dan kekayaan. 
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6.2. Jenis-Jenis Saham  

Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan, saham mengalami perekembangan 

dengan variance return dan risiko investasi. Adapun jenis-jenis saham antara lain: 

1. Saham Biasa, yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap 

claim. Saham biasa adalah saham yang paling dikenal di lingkungan masyarakat. 

Diantara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa 

merupakan saham yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari 

masyarakat. Jadi saham biasa merupakan saham yang menarik baik bagi pemodal 

maupun bagi emiten itu sendiri. 

2. Saham Preferen, yaitu merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Artinya, disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki saperti 

saham biasa, hal tersebut karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap seperti 

bunga obligasi. Persamaan saham preferen dengan obligasi dapat dilihat pada ada 

klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari 

saham dan memiliki hak tebus dan dapat diperhitungkan dengan saham biasa. 

Saham preferen memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian 

dividen terlebih dahulu, maka dari itu saham preferen lebih aman dari saham biasa. 

Namun saham preferen dengan jumlah yang sedikit sehingga sulit untuk 

diperjualbelikan tidak seperti saham biasa. 

 

6.3. Syarat Investasi Saham Sesuai Prinsip Syariah  

Adapun syarat dalam melakukan investasi saham yang berdasarkan prinsip syariah 

antara lain: 
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1. Jenis usaha, produk barang jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan 

perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau perusahaan publik yang 

menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 

2. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk 

menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah 

atau saham syariah yang dikeluarkan. 

3. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin 

bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perusahaan yang 

dapat ikut dalam saham syariah terdapat beberapa syarat, yaitu: 

- Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham tidak berkaitan dengan 

riba. 

- Perusahaan tersebut tidak memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai 

prinsip syariah. 

- Perusahaan tidak bertindak secara berlebihan terhadap faktor-faktor produksi 

yang telah diberikan Allah. 

- Perusahaan tidak mempermainkan harga secara semau sendiri. 

- Perusahaan tersebut harus mempunyai sosial responsibility yang tinggi, sehingga 

mempunyai kepedulian terhadap  umat. 

 

7. Analisis Saham  

Investor saat akan melakukan investasi, hendaknya investor melakukan keputusan 

investasi dengan melakukan analisis terhadap pergerakan saham yang akan di 

investasikan, hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah dari pergerakan indeks 
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saham. Dalam menganalisis indeks saham terdapat dua pendekatan, yaitu analisis 

teknikal dan analisis fundamental.  

1. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan keputusan investasi untuk masa depan yang didasarkan 

hanya pada data di masa lalu seperti data harga saham dan pegerakan penjualan 

saham. Para investor menggunakan analisis teknikal hanya dengan berdasarkan data 

di masa lalu dengan mengubungkannya keadaan ekonomi pada saat itu, sehingga 

dapat dilakukannya estimasi untuk harga saham yang akan datang. 

Karakteristik dari analisis teknikal, yaitu: 

- Didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan kepada pelaku pasar. 

- Analisis teknikal lebih menitikberatkan kepada ketepatan waktu dengan berfokus 

kepada perubahan harga. 

- Analisis teknikal lebih melihat kepada faktor-faktor eksternal melalui analisis 

pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

- Analisis teknikal lebih cenderung untuk investasi yang bersifat jangka pendek. 

2. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan keputusan investasi yang menganalisis sesuatu yang 

berhubungan dengan kondisi keuangan atau asset suatu perusahan untuk mengetahui 

sifat dasar maupun karakteristik operasional dari perusahaan tersebut. Para investor 

dapat menganalisis dari segi perkembangan perusahaan tersebut, karena apabila 

perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik dari segi neraca 

perusahaan maupun laporan rugi-labanya dan koneksi jaringan dengan perusahaan 

lain maka harga saham pun juga akan meningkat. 
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8. Investasi dalam Pandangan Islam  

Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta 

maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau 

akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan itu sendiri 

merupakan menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan 

meningkat nilainya untuk di masa depan. Namun, investasi keuangan menurut prinsip 

syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang 

lebih spesifik dan dapat menghasilkan manfaat yang dapat dilakukan dengan bagi 

hasil. 

 

Islam sangat menganjurkan investasi, karena dalam Islam untuk sumber daya ataupun 

harta kekayaan tidak hanya untuk disimpan, Islam melarang untuk memperkaya diri 

sendiri dan menimbun kekayaan, tetapi harta yang kita punya dapat disalurkan 

kepada orang yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan yang lebih 

produktif sehingga dapat bermanfaat kepada seluruh umat dengan menggunakan 

landasan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.  Dalam kenyataanya pada saat 

ini, tidak semua kegiatan investasi dapat memenuhi sesuai prinsip syariah, maka dari 

itu diperlukan pengawasan fatwa ulama. Fatwa mengenai halal maupun haram 

berbagai transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dengan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), lalu untuk 

penerapannya dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
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Dalam melakukan kegiatan investasi dan produksi, Islam lebih menekankan nilai-

nilai moral disamping dari utilitas ekonomi. Menurut ajaran Islam, manusia adalah 

khalifatullah atau merupakan wakil Allah di muka bumi untuk berkewajiban 

memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Pada prinsipnya Islam 

lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Bagi 

ajaran Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Dalam melakukan kegiatan investasi, Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau 

bahkan maksimalisasi hasil akhirnya, namun niat awal dan proses yang kemudian 

dijalani harus tetap di jalan yang syar‟i. Dalam surah An-Nisaa‟ ayat 29 Hai orang-

orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu secara batil, 

kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka sama suka di antara kamu, 

…”.  

 

9. Jakarta Islamic Index (JII)  

Jakarta Islamic Index atau yang lebih dikenal dengan JII merupakan salah satu indeks 

saham yang ada di Indonesia yang terdiri 30 jenis saham beberapa perusahaan yang 

kegiatan usahanya memenuhi kriteria syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Metode perhitungan Jakarta Islamic Index dapat dilakukan oleh PT. Bursa 

Efek Indonesia dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah 

ditetapkan yaitu melalui bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan 

Jakarta Islamic Index juga mencakup penyesuaian-penyesuaian akibat berubahnya 

data emiten yang disebabkan adanya corporate action. Pengkajian ulang dapat 
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dilakukan setiap enam bulan sekali melalui penentuan komponen indeks pada awal 

bulan januari dan juli di setiap tahunnya. Perubahan pada jenis usaha utama emiten 

juga akan selalu dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang 

tersedia. Dengan Jakarta Islamic Index diharapkan dapat memberikan kepercayaan 

kepada investor untuk mengembangkan berbagai macam investasinya secara syariah.  

 

Penentuan kriteria dalam pemiliham saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan 

Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII terlebih 

dahulu harus melalui penyeleksian. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT 

DIM, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat 

masuk ke Jakarta Islamic Index: 

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang termasuk judi atau 

perdagangan yang dilarang atau tidak berdasarkan prinsip syariah. 

2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional. 

3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan yang haram. 

4. Tidak menjalankan usah memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan 

barang atau jasa yang dapat merusak moral agama dan bersifat mudharat.   

Kriteria saham-saham emiten yang dapat menjadi komponen dari Jakarta Jakarta 

Islamic Index, yaitu: 
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1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk 

dalam 10 kapitalisasi besar. 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir 

yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. 

3. Memlih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. 

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan regular selama 1 tahun terakhir. 

 

Tabel 1.  Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index  

    (JII) Periode Juni s.d November 2014. 

 

No Kode Nama Saham 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

     5 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

6 BMTR Global Mediacom Tbk. 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

8 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

9 CTRA Ciputra Development Tbk. 

10 EXCL XL Axiata Tbk. 

11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

12 INCO Vale Indonesia Tbk. 

13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

14 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

15 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

16 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

18 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

19 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

20 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

21 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
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Tabel 1 (Lanjutan) 

22 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

23 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

24 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 

25 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

26 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

27 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

28 UNTR United Tractors Tbk. 

29 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

30 WIKA Wiajaya Karsa (Persero) Tbk. 
Sumber :Bursa Efek Indonesia (2014) 

 

10. Harga Minyak Dunia  

Minyak mentah merupakan aspek terpenting sumber energi utama yang dapat 

menunjang dalam berbagai kegiatan produksi pada hampir semua sektor pada 

berbagai negara di seluruh dunia. Jenis minyak mentah yang di perdagangkan di 

dunia seperti, West Texas Intermediate (WTI), Brent Bland, OPEC Basket price dan 

Russian Export Blend. Harga minyak mentah dunia dapat diukur melalui harga spot 

pasar minyak dunia, umumnya harga minyak yang digunakan menjadi harga standar 

dunia adalah West Texas Intermediate (WTI). West Texas Intermediate (WTI) 

merupakan minyak mentah dengan memiliki kualitas tinggi. Minyak mentah tersebut 

berjenis light-sweet dan memiliki kadar belerang yang rendah. Minyak jenis West 

Texas Intermediate (WTI) ini sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar energi, 

karena tingginya kualitas minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dijadikan 

harga standar minyak dunia. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) pada 

umumnya lebih tinggi lima sampai enam dollar per barrel dibandingkan dengan harga 

minyak OPEC dan lebih tinggi satu hingga dua dollar per barel dibanding harga 
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minyak Brent Bland. Hal tersebut yang menjadi salah satu bahwa alasan harga 

minyak West Texas Intermediate (WTI) menjadi ukuran standar bagi perdagangan 

minyak di Amerika. 

 

11. FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI)  

FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI) merupakan salah satu indeks 

syariah di bursa saham yang terdapat di Malaysia, merupakan index rata-rata 

tertimbang dan terdiri dari saham-saham yang tercatat pada papan utama Kuala 

Lumpur Composite Index (KLCI).   Saham-saham tersebut telah mengalami 

penyaringan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majlis Penasehat Syariah 

(Syariah Advisory Council/SAC) dari Komisi Sekuritas Malaysia (SC).  

 

Selain di Indonesia, Negara kawasan Timur Tengah saat ini juga menamkan 

investasinya di Malaysia. Hal tersebut terjadi karena Malaysia untuk saat ini sudah 

dapat dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia dengan 

menerapkan beberapa instrument keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. 

Investor Timur Tengah memilih kegiatan investasinya di Malaysia karena negara 

Malaysia juga aktif dalam melakukan promosi di luar negeri. Iklan media elektronik 

seperti Bloomberg, BBC, dan CNN sering menjadi media promosi Malaysia untuk 

menarik minat investor dari luar negeri, maka hal tersebut membawa dampak positif 

bagi pasar modal di Malaysia khususnya pada investasi saham. Selain itu Malaysia 

dalam semua transaksi yang dilakukan oleh perbankan, asuransi, dan pasar modal 

syariah dapat dipastikan tidak dikenakan pajak ganda karena Malaysia menerapkan 
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sistem netralitas perpajakan, maka hal tersebut yang dapat menarik berbagai negara 

khususnya Timur Tengah untuk melakukan kegiatan investasinya di negara Malaysia. 

(Bappenas, 2012). 

 

12. Nilai Tukar  

Nilai tukar atau kurs merupakan harga dari satu mata uang dalam mata uang lain 

(Miskhin, 2008). Nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap lainnya merupakan 

bagian dari proses valuta asing. Menurut (Mankiw, 2006) nilai tukar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal (nominal exchange rate) dan nilai tukar riil 

(real exchange rate). Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) adalah nilai yang 

digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain. Sedangkan nilai tukar riil (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari 

negara lain. Meningkatnya nilai mata uang suatu negara dapat diukur dari jumlah 

mata uang negara lain yang dapat dibelinya disebut apresiasi, sedangkan menurunnya 

nilai mata uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara lain yang dapat 

dibelinya maka disebut depresiasi. 

 

13. Inflasi  

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus 

menerus. Inflasi dapat dijadikan indikator dalam melihat tingkat perubahan dalam 

proses kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus dan saling mempengaruhi. 

Inflasi dapat disebabkan dua hal, yang pertama berasal dari kuatnya permintaan. 
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Kuatnya permintaan terjadi akibat permintaan total yang berlebihan yang biasanya 

dipengaruhi oleh banyaknya likuiditas di pasar sehingga menyebabkan permintaan 

yang tinggi dan terjadinya perubahan harga. Dalam hal ini bank sentral sangat 

berperan dalam mengatur jumlah uang, kebijakan suku bunga, dan spekulasi di sektor 

keuangan. Faktor yang kedua disebakan oleh inflasi desakan biaya (cost push 

inflation), yang merupakan terjadi akibat kelangkaan pada produksi maupun 

kelangkaan distribusi walau tidak ada kenaikan permintaan yang cukup signifikan. 

Hal tersebut dapat memicu naiknya harga-harga umum. 

 

13.1. Teori Inflasi Islam  

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian 

karena: 

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan 

(nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. 

Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi 

tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan 

kata lain „self feeding inflation‟; 

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. 

3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan 

barang-barang mewah. 

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan 

kekayaan seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan 
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mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, 

perdagangan, transportasi, dan lainnya. 

 

14. Volume Perdagangan  

Volume perdagangan saham adalah keseluruhan nilai transaksi pembelian maupun 

penjualan saham oleh investor dalam mata uang. Volume perdagangan ini seringkali 

dijadikan tolak ukur (benchmark) untuk mempelajari informasi dan dampak dari 

berbagai kejadian. Efek volatilitas perdagangan terhadap expected stock return 

didorong oleh adanya elemen risiko dalam likuiditas sehingga saham dengan 

variabilitas yang tinggi memiliki expected return yang tinggi pula (Chordia, 2001). 

 

B. Tinjauan Empiris  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencoba mencari referensi dengan 

mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang masih terkait dengan judul yang 

penulis lakukan saat ini. 

 

Muhammad Syafii Antonio, Hafidhoh, dan Hilman Fauzi (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Volatilitas Pasar Modal Syariah dan Indikator Makro Ekonomi: Studi 

Banding Indonesia dan Malaysia”. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-

faktor domestik dan global yang mempengaruhi pergerakan pasar modal. Pada 

penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu pada pasar modal syariah Indonesia, 

variabel harga minyak, Dow Jones Industrial Average, nilai tukar rupiah, dan inflasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index, sedangkan 

untuk variabel fed rate dan BI rate memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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Jakarta Islamic Index. Untuk pasar modal syariah Malaysia, fed rate, Dow Jones 

Industrial Average, nilai tukar ringgit, dan inflasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap FHSI, sedangkan untuk variabel harga minyak dunia dan shock 

interest rate (MYR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan.   

 

Wastriati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel 

Ekonomi Makro Terhadap Nilai Jakarta Islamic Index”. Tujuannya adalah untuk 

mengatahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar, jumlah uang 

beredar, inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Jakarta Islamic Index 

(JII). Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan dalam jangka panjang pada variabel 

nilai tukar, inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan 

signifikan, sedangkan untuk variabel jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan 

signifikan. Dalam jangka pendek, untuk variabel nilai tukar, jumlah uang beredar, dan 

inflasi tidak berpengaruh signifikan, hanya variabel Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang bepengaruh positif dan signifikan. 

 

Gilang Rizky Dewanti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Kurs Nilai Tukar Dollar 

Amerika/Rupiah, dan Harga Emas Dunia Terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2012. Tujuannya adalah menguji pengaruh inflasi, suku 

bunga, jumlah uang beredar, kurs nilai tukar dollar/rupiah, dan harga emas dunia 

terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu 

pada variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh 



45 

 

positif dan signifikan dan variabel harga emas dunia tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII).  

 

Septian Prima Rusbariand, Masodah, Riskayanto, dan  Septi Herawati (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, dan Kurs Rupiah Terhadap Pergerakan Jakarta Islamic 

Index di Bursa Efek Indonesia”. Tujuannya adalah manganalisis pengaruh inflasi, 

harga minyak dunia, harga emas dunia, dan kurs rupiah secara parsial terhadap 

pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia dan menganalisis 

seberapa besar pengaruh inflasi, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan kurs 

rupiah terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia. Pada 

penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu secara parsial masing-masing variabel 

independen yang meliputi tingkat inflasi, harga minyak dunia, harga emas dunia dan 

kurs rupiah mempunyai pengaruh sebagai berikut: variabel inflasi dan kurs rupiah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa Efek 

Indonesia periode Januari 2005-Maret 2012. Variabel harga minyak dunia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa Efek 

Indonesia periode Januari 2005-Maret 2012. Sedangkan variabel harga emas dunia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

periode Januari 2005-Maret 2012. 

 

Andriyani Nurhayati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Return 

Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Varian Return Saham Terhadap Bid-Ask 

Spread pada Perusahaan yang Termasuk di Jakarta Islamic Index Periode 2008-
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2010”. Tujuannya adalah menjelaskan pengaruh return saham, volume perdagangan, 

dan varian return terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang termasuk di Jakarta 

Islamic Index periode 2008-2010. Pada penelitian ini didapat kesimpulan yaitu 

variabel return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread pada 

perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index periode 2008-2010 , sementara 

variabel volume perdagangan dan varian return berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index 

periode 2008-2010. 

 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian Empirik tentang Jakarta Islamic Index   

No. Peneliti Alat Analisis Model 

1 Muhammad Syafii 

Antonio, Hafidhoh, 

dan Hilman Fauzi 

VECM (Vector Error 

Correction Model) 

Y = β0 + β1 X1+ β2 X2+ 

β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + еt 

2 Wastriati ECM (Error Correction 

Model) 

Y = β0 + β1 X1+ β2 X2+ 

β3 X3 + β4 X4 +  еt 

3 Gilang Rizky Dewanti Regresi Linier Berganda Y = β0 + β1 X1+ β2 X2+ 

β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + еt 

4 Andriyani Nurhayati Regresi Linier Berganda Y = β0 + β1 X1+ β2 X2+ 

β3 X3 + еt 

5 Septian Prima 

Rusbariand, 

Masodah,Riskayanto, 

dan  Septi Herawati 
 

Regresi Linier Berganda Y = β0 + β1 X1+ β2 X2+ 

β3 X3 + β4 X4 +  еt 

 

 


