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ABSTRACT

ANALYZING CONVENTIONAL AND SHARIA RISK OF STOCK
USING VALUE AT RISK (VAR) WITH MONTE CARLO

SIMULATION METHOD
STUDY ON CORPORATIONS LISTED AT LQ45

INDEX AND JII IN 2017-2018

By
Olaf Tri Wilopo Simanjuntak

Value at Risk is a risk measurement quantitatively to estimate maximum lost
potential that may occur in the future in certain period of time and in particular
trust level in normal market condition. The objective of this research is to find out
the difference of risks at stocks of conventional and sharia. VaR values of each
index were compared in this research. Study on corporations listed at JII and
LQ45 index in 2017-2018. This research used historical simulation with trust
level of 95%. Before estimating VaR values of each index, normality test to find
out whether returns of each index were distributed normally was conducted. The
VaR values were estimated for the next 30 days time horizon and during one
years. The results showed that there were not risk differences between stocks of
conventional and sharia. In other words, investing either in JII or LQ45 index
indices possesses the same risks of returns.
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ABSTRAK

ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH
MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE

SIMULASI MONTE CARLO
STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS

LQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018

Oleh
Olaf Tri Wilopo Simanjuntak

Value at Risk merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi
potensi kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada masa datang yang akan
dihadapi pada jangka waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu pada
kondisi pasar yang normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
atau tidak perbedaan risiko pada saham konvensional dan syriah. Dalam
penelitian ini yang dibandingkan adalah nilai VaR dari masing-masing indeks.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di JII dan indeks LQ45
periode 2017-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simulasi
Monte Carlo, dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelum menghitung nilai
VaR dari masing-masing indeks terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, yang
mana untuk mengetahui apakah return dari masing-masing indeks terdistribusi
dengan normal. Nilai VaR dihitung dalam time horizon 30 hari kedepan, dan nilai
VaR selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan risiko saham konvensional dan syariah. Oleh karena itu dengan kata
lain berinvestasi pada JII dan indeks LQ45 mempunyai return dan risiko yang
sama.

Kata Kunci: Value at Risk (VaR), Simulasi Monte Carlo
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa

datang (Tandelilin, 2010:2). Investor membeli sejumlah saham saat ini dengan

harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah

dividen (pengembalian laba) di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas

waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tesebut. Keuntungan dari investasi

ini, membuat banyak pihak (terutama investor) tertarik untuk menanamkan

sumber dana atau dayanya dalam bentuk surat-surat berharga. Pihak-pihak yang

melakukan investasi disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi dua

yaitu investor perorangan yang terdiri dari individu-individu yang melakukan

kegiatan investasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Investor institusional

merupakan investor yang terbentuk badan hukum seperti perusahaan asuransi,

perbankan, pegadaian, lembaga dana pensiun dan perusahaan-perusahaan jasa

keuangan lainnya (Tandelilin, 2010:2-3).

Perkembangan pasar modal yang semakin pesat di Indonesia bersamaan dengan

banyak jumlah saham yang diperdagangkan menunjukan perkembangan pasar

modal yang semakin baik, Nicky Hogan dalam id.beritasatu.com (2017)
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berpendapat investor domestik menguasai total transaksi dengan persentase

sebesar 63,11% atau Rp2.328 triliun. Sedangkan persentase transaksi investor

asing sebesar 36,89% atau Rp1.360 triliun. Perkembangan pasar modal juga,

dapat dilihat dalam kenaikan investasi saham gabungan tahun 2018. Berikut

adalah gambar IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), seperti tertera pada

gambar 1.1:

Sumber : www.ihsg-idx.com (2018)

Gambar 1.1 Pergerakan IHSG Bulan Maret 2017–Maret 2018

Gambar 1.1 mengambarkan pergerakkan IHSG yang fluktuatif dari bulan April

yang berkisar 5.500 sampai 5.800 terus meningkat ke titik 6.663 pada bulan

Januari dan Febuari menunjukan perubahan harga yang sangat besar dan baik,

ditutup pada bulan Maret dengan harga 6.020 sampai 6.234. Data IHSG ini

menunjukan pergerakan harga saham konvensional yang berubah-ubah, yang

selaras dengan disertai risiko. hal ini lah yang harus dapat diperhitungkan, agar

setiap pihak dapat mengerti tingkat risiko pada setiap investasi, terkhusus saham.
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Investasi saham pada pasar modal, mempunyai return yang besar dan selaras

dengan risiko yang besar pula, hal ini juga yang harus dipertimbangkan agar

risiko dapat ditangani. Pergerakan harga saham merupakan hal yang penting

untuk menilai risiko, baik pada saham konvensional ataupun saham syariah.

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha,

produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (dan tidak termasuk saham yang

memiliki hak-hak istimewa) (Hidayat, 2011:79). Hanafi (2014:1) berpendapat

risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang

diharapkan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan perusahaan yang terdafar

di indeks LQ45, sebagai saham konvensional dan yang tercatat di Jakarta Islamic

Index (JII), sebagai saham syariah. Berikut adalah grafik yang menjelaskan

perkembangan saham syariah, seperti tertera pada gambar 1.2:

Sumber : (OJK, 2016:6)

Gambar 1.2 Perkembangan Saham Syariah
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Gambar 1.2 menggambarkan adanya peningkatan perkembangan saham syariah

yang terus meningkat pertahunya, dengan ditutup pada tahun 2016 sejumlah 347

saham. Saham syariah yang cenderung mengalami kenaikan, sangat menarik

untuk diteliti, karena setiap eksposur yang ada pasti mengandung risiko di

dalamnya. Risko ini lah yang dapat diestimasi untuk setiap pengambilan

keputusan, ditengah peningkatan secara fluktuatif saham syariah.

Risiko Proyek memiliki 3 jenis risiko yang dapat diukur: Risiko yang Berdiri

Sendiri (Stand-Alone Risk), Risiko dalam Perusahaan (Within Firmor Corporate

Risk), Risiko Pasar (Beta Risk) (Sjahrial, 2010:117). Risiko yang berdiri sendiri

ini lah yang dapat diukur dengan simulasi Monte Carlo, yang mana risiko ini sama

dengan tingkat variabilitas dari kemampuan menghasilkan laba proyek, simulasi

Monte Carlo juga merupakan kombinasi antara analisis sensitivitas dan analisis

skenario, yang baik untuk menghitung risiko saham suatu perusahaan.

Penerapan metode Value at Risk selanjutnya akan disebut VaR, yang merupakan

bagian dari menajemen risiko. VaR pada saat ini banyak diterima, diaplikasikan

dan dianggap sebagai metode standar dalam mengukur risiko. VaR dapat

didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama

periode waktu (time period) tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat

kepercayaan (confidence level) tertentu (Zulfikar, 2016: 269).

Hammah dan Yacoub (2009) dalam Arif (2016:202) mengungkapkan simulasi

Monte Carlo merupakan metode yang banyak digunakan pada analisis

probabilitas. Metode ini sangat berguna dalam pemecahan permasalahan yang

berkaitan dengan variabel acak. Selain sederhana, metode ini juga lebih fleksibel
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dalam menggabungkan suatu varietas distribusi probabilitas yang cukup besar

tanpa banyak penafsiran serta memiliki kemampuan untuk memodelkan korelasi

di antara variabel dengan mudah. Simulasi Monte Carlo digolongkan sebagai

metode sampling karena input dibangkitkan secara random dari suatu distribusi

probabilitas untuk proses sampling dari suatu populasi nyata. Oleh karena itu,

suatu model harus memilih suatu distribusi input yang paling mendekati data yang

dimiliki (Rubinstein, 1981:114).

Penggunaan metode simulasi Monte Carlo salah satunya adalah untuk mengukur

risiko pada saham. Dalam mengestimasi nilai VaR baik pada aset tunggal maupun

portofolio, simulasi Monte Carlo mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun

pada intinya adalah melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan random

untuk mengestimasi nilai VaR itu sendiri. VaR dengan menggunakan metode

simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal.

Penelitian ini akan berfokus pada pengestimasi nilai Value at Risk (VaR) dari

saham pada setiap perusahaan yang masuk dalam sampel. Metode VaR yang lebih

mudah untuk dimengerti hasil akhir dari pengukurannya, sangatlah

menguntungkan karena penerima inforamsi akan lebih mudah mengerti.

Melihat perusahaan-perusahaan besar yang dapat melepaskan sahamnya melalui

Bursa Efek Indonesia (BEI), baik dalam indeks LQ45 dan JII, tentu sangat

menarik untuk membandingkan tinggkat risiko kerugian maksimum dengan jenis

saham konvensional dan saham syariah. Pergerakan saham yang terus berubah-

ubah disetiap harinya dan perusahaan pada Indeks LQ45 dan JII yang

diperbaharui setiap 6 bulan, membuat informasi harus terus diolah dan
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diperbaharui, agar memudahkan pihak-pihak yang terkait. Maka perhitungan

risiko saham dari sudut pandang keuangan dengan Value at Risk metode simulasi

Monte Carlo, dapat menjadi referensi untuk melihat apakah saham konvensional

dan syariah, tetap baik atau buruk, dengan tingkat risiko saham yang diestimasi.

Pada skripsi ini metode simulasi Monte Carlo digunakan untuk mengukur dan

menganalisis VaR pada saham perusahaan yang terdaftar ada indeks LQ45 dan JII

yang terdaftar di BEI. Metode ini merupakan metode yang paling banyak

digunakan untuk mengukur VaR karena dapat menghitung bermacam-macam

susunan eksposur (saham) dan risiko, dengan menggunakan data harga penutupan

(closing price) saham harian. Maka penelitian ini memfokuskan pada area

penelitian manajemen keuangan yang dikemas dalam judul “Analisis Risiko

Saham Konvensional dan Syariah Menggunakan Value at Risk (VaR) dengan

Metode Simulasi Monte Carlo (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di

Indeks LQ45 dan JII Periode 2017-2018)”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerapan pengukuran Value at Risk (VaR) dengan simulasi

Monte Carlo di penutupan harga saham harian saham konvensional dan

syariah pada indeks LQ45 dan JII?

2. Bagaimana rasio perbandingan Value at Risk (VaR) antara saham

konvensional dan syariah pada indeks LQ45 dan JII?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pengukuran Value at Risk (VaR) pada saham dengan

simulasi Monte Carlo.

2. Menjelaskan bagaimana penerapan pengukuran Value at Risk (VaR) pada

saham dengan simulasi Monte Carlo pada harga penutupan harga saham

harian saham konvensional dan syariah pada indeks LQ45 dan JII.

3. Menjelaskan rasio perbandingan Value at Risk (VaR) antara saham

konvensional dan syariah pada indeks LQ45 dan JII.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan

tentang simulasi Monte Carlo dan penerapannya, serta sebagai sumber referensi

yang dapat memberikan informasi teoritis bagi pihak yang akan melanjutkan

penelitian tentang pengukuran nilai risiko, serta menambah sumber pustaka yang

ada.

1.4.2.Manfaat Praktis

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para

investor untuk menilai risiko pada perusahaan yang dianalisis.

2. Bagi perusahaan, dapat mengelola risiko yang telah diestimasikan dan

meningkatkan nilai perusahaan dalam hal mengurangi peluang kebangkrutan.
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3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan bedasarkan ilmu,

khususnya pada pengukuran Value at Risk dengan simulasi Monte Carlo.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Investasi

Teori yang memiliki fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan

fenomena, berdasarkan data fakta yang ada, teori merupakan hal yang penting

karena berguna sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan

objek yang diteliti. Kenneth S. Most dalam  Hery (2017:100) mendefinisikan teori

sebagai suatu pernyataan yang sistematis mengenai prinsip yang mendasari

seperangkat fenomena. Teori bisa juga dianggap sebagai kerangka atau susunan

ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dan

memprediksi fenomena yang akan terjadi di masa mendatang. Teori Investasi

adalah teori yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah penjelasan

masing-masing teori:

1. Teori Neo Klasik dalam Jhingan (2004:274-276), yang diwakili oleh teori

pertumbuhan Robert Sollow dan Trevor Swan. Pandangan Neo Klasik

menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi

dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan. Makin cepat laju perkembangan investasi ketimbang laju

pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-

rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital  per tenaga kerja cenderung
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makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow

dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan

penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling

berinteraksi daiam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010:88-89).

2. Teori Harrod-Domar Harrod dan Domar tetap mempertahankan pendapat dari

para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat

kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pembentukan

modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod Domar

memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang

akan menambah kemampuan suatu  perekonomian untuk menghasilkan

barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah

permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa

tertentu dilakukan sejumlah  pembentukan modal, maka pada masa

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk

menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007:

256-257).

2.2. Investasi

2.2.1.Pengertian Investasi

Pengertian investasi menurut, Rakhimsyah dan Gunawan (2011:31) adalah

mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa

yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Martono dan Harjito

(2010:138) menjelaskan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang

dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh

pendapatan di masa yang akan datang. Pendapat lain, mengungkapkan investasi
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merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa

datang (Tandelilin, 2010:2). Investasi langsung dapat dibeli kepada perusahaan

secara langsung atau pun dengan perantara, sedangkan investasi tidak langsung

mengunakan pihak perusahaan untuk membeli kepada perusahaan lain.

2.2.2. Tujuan Investasi

Banyak orang melakukan investasi karena nilai investasi yang dapat terus

berubah, dengan alasan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan investor,

berikut adalah alasan seseorang melakukan investasi (Tandelilin, 2010:8):

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikkan

perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindari diri dari risiko

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.2.3. Proses Keputusan Investasi

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berjalan secara

terus menerus sampai dengan dicapainya suatu hasil investasi yang terbaik,

dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Menurut Tandelilin (2010:8)

proses investasi meliputi dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana

mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Berikut adalah
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tahap-tahap keputusan investasi yang meliputi 5 tahap keputusan, yaitu pada

Gambar 2.1:

Sumber : Tandelilin (2010:8)

Gambar 2.1 Proses Keputusan Investasi

2.2.4. Aktivitas Investasi

Dalam aktivitasnya investasi dikenal dalam dua kegiatan utama (Tandelilin,

2010:10), yaitu:

1. Investasi dalam bentuk penempatan pada investasi nyata (real investment)

yang secara umum mencakup aset berwujud, seperti tanah, bangunan, mesin-

mesin, logam mulia.

2. Investasi pada aset keuangan (financial asset) dalam bentuk deposito, saham,

reksadana, obligasi atau surat utang negara lainnya.

Keputusan alokasi aset

Batasan jumlah dana, pajak
dan biaya pelaporan

Strategi portofolio aktif

Strategi portofolio pasif

Benchmarking terhadap
indeks portofolio pasar

1. Penentuan tujuan investasi

2. Penentuan kebijakan
investasi

4. Pemilihan aset

3. Pemilihan strategi
portofolio

5. Pengukuran dan evaluasi
kinerja portofolio
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2.2.5. Return Investasi

Menurut Tandelilin (2010:9) alasan utama orang berinvestasi adalah memperoleh

keuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa return adalah keuntungan yang

didapat dari investasi, dalam return mengandung tiga poin yang ada, yaitu return

harapan, return aktual, dan risiko. Return harapan merupakan tingkat return yang

diantisipasi investor di masa datang, return aktual adalah tingkat return yang telah

diperoleh investor. Sedangkan dalam kedua return dalam investasi ini tetap

mengandung resikonya masing-masing. Risiko adalah kemungkinan realisasi

return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan.

2.3. Pasar Modal

2.3.1. Pasar Modal Konvensional

Pasar modal merupakan hal yang sering kita dengar di kehidupan perekonomian

nasional, menurut Sjariah pasar modal memiliki arti sempit dan luas, berikut

adalah pengertiannya (Sundjaja, 2003:425):

1. Dalam arti sempit

Pasar modal merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli

dana jangka panjang.

2. Dalam arti luas

a. Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi

termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan

serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek.

b. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga

yang memperdagangkan warkat-warkat kredit termasuk saham, obligasi,

hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka.
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Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan

pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar

modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini

menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena

pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak

yang mempunyai kelebihan dana (Tandelilin, 2010:26).

2.3.2. Instrumen Pasar Modal Konvensional

Menurut Sundjaja instrumen pasar modal, terbagi menjadi Saham Biasa (Common

Stocks), Saham Preferen (Prefereed Stocks), Obligasi (Bond), Right Waran, Reksa

Dana, berikut adalah definisinya (Sundjaja dan Barlian, 2003:436-441).

1. Saham (Stocks)

Saham pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk

Perseroan Terbatas (PT). Saham terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Saham Biasa (Common Stocks)

Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal,

saham biasa (common stock) adalah yang paling dikenal masyarakat. Di

antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham

biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana

dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal

maupun bagi emiten. Apakah saham itu? Secara sederhana, saham dapat

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan.
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b. Saham Preferen (Preferred Stocks)

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan

tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil

seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham

biasa karena dua hal, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan

tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut;

dan membayar dividen. Sedangkan persamaan antara saham preferen

dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba dan aktiva

sebelumnya; dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham;

memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham

biasa. Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil

yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen

dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu

akan bersaing dengan obligasi di pasar. Walaupun demikian, obligasi

perusahaan menduduki tempat yang lebih senior dibanding dengan

saham preferen.

2. Obligasi (Bond)

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara

pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi

surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas

tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang

telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang



16

tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok

pinjaman ditambah bunga yang terutang. Pada umumnya, instrumen ini

memberikan bunga yang tetap secara periodik. Bila bunga dalam sistem

ekonomi menurun, nilai obligasi naik; dan sebaliknya jika bunga meningkat,

nilai obligasi turun.

3. Obligasi Konversi (Convertible Bond)

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya,

memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki

nilai “face value”. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu

bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum

persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi

bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa setelah 1 Januari 2006.

Persyaratan ini tidak sama diantara obligasi konversi yang satu dengan yang

lainnya. Obligasi konversi (convertible bond), sudah dikenal di pasar modal

Indonesia. Untuk kalangan emiten swasta, sebenarnya obligasi konversi lebih

dulu populer daripada obligasi. Kecenderungan melakukan emisi obligasi

baru menunjukkan aktivitas yang meningkat sejak tahun 1992, sedang

obligasi konversi sudah memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990.

4. Reksa Dana (Mutual Funds)

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak

waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa

dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang

memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun
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hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa dana

juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi

di pasar modal Indonesia. Dilihat dari asal katanya, reksa dana berasal dari

kosa kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti

kumpulan uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai “kumpulan uang

yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan”. Umumnya, reksa dana

diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek

oleh manajer investasi.

2.3.3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang memiliki karakteristik

khusus. Karakteristik ini terbentuk dari adanya pemenuhan prinsip syariah dalam

menciptakan produk, membuat kontrak dalam penerbitan efek syariah, melakukan

transaksi perdagangan, serta melakukan aktivitas pasar modal lainnya. Prinsip

syariah yang harus dipenuhi antara lain terhindarnya aktivitas pasar modal syariah

dari unsur perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), sistem bunga (riba), dan

ketidakadilan. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan

penerbitan reksa dana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya diikuti dengan

munculnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya

obligasi syariah mudharabah pada tahun 2002 (OJK, 2015:23). Setiap kegiatan

pasar modal syariah diatur oleh Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional,

dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:
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1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

3. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang

undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad,

pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-

prinsip syariah.

4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu

perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI

dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

5. Pernyataan kesesuaian syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan

oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran

Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam

fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya (DSN-MUI, 2003:6).

2.3.4. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah

Menurut Nadjib dkk. (2008:23) investasi di pasar modal syariah harus didasarkan

pada tiga prinsip utama syariah, yaitu dilarangnya:

1. Riba

Riba adalah mengambil tambahan dalam suatu transaksi jual beli ataupun

pinjam meminjam yang berlangsung secara dzalim dan bertentangan dengan

prinsip muamalah secara Islami. Ada dua jenis riba, yaitu:
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a. Riba Nasii-ah

Riba Nasii-ah adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditur

meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai

memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamkannya.

Implikasi atas larangan riba nasii-ah adalah bahwa penetapan suatu

keuntungan positif di depan sebagai imbalan karena menunggu.

b. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis

tetapi tidak sama kualitasnya. Pertukaran barang tidak sejenis

menunjukkan bahwa Islam hakikatnya menentang bukan saja eksploitasi

yang dikandung dalam institusi bunga, akan tetapi juga bentuk

pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi ekonomi.

2. Gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran, bahaya atau risiko. Gharar

berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian atau kebinasaan, yaitu

sesuatu yang tidak diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, atau

muncul keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi. Investasi yang bersifat

gharar berarti investasi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau akibatnya

tidak dapat diprediksi. Gharar dalam sistem ekonomi tidak dapat diartikan

sebagai ketidakpastian (uncertainty), karena pada hakikatnya ketidakpastian

merupakan suatu risiko usaha. Padahal setiap aktivitas ekonomi hakikatnya

senantiasa mengandung risiko, sebagaimana prinsip dasar bisnis yaitu no risk

no return. Risiko dalam transaksi saham di pasar modal yang diukur dengan

beta saham adalah risiko yang tidak dapat dihindari, melainkan harus
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dihadapi dengan melibatkan pengetahuan dan kejelasan informasi, adanya

objek yang jelas dan dapat dikontrol (game of skill), sedangkan yang

dimasukkan dalam kategori gharar yang dilarang yaitu risiko pasif (game of

chance) yang hanya mengandalkan kepada faktor keberuntungan.

3. Maysir

Maysir dalam bahasa Arab bermakna mudah, yaitu suatu tempat untuk

memudahkan sesuatu dimana seseorang seharusnya menempuh jalan yang

susah, akan tetapi dilakukan dengan cara pintas dengan harapan akan dapat

mencapai sesuatu yang diinginkan. Kategori maysir tidak hanya terbatas pada

praktik perjudian, termasuk juga didalamnya adalah transaksi spekulatif.

2.3.5. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

Kriteria emiten atau perusahaan publik telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional

MUI adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara

pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan

efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang

dilarang;

b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan

asuransi konvensional;

c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang

haram; dan
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d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa

yang merusak moral dan bersifat mudarat.

e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi

tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi

lebih dominan dari modalnya;

3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah

wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai

dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib

menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan

memiliki Shariah Compliance Officer.

5. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah

sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang

diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah (DSN-MUI,

2003:6-7).

2.3.6. Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah

Pemaparan tentang fatwa DSN yang berkaitan dengan mekanisme transaksi di

pasar modal syariah. Efek syariah-transaksi yang dilarang (Sholihin, 2010:258-

259) :

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta

tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya

mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan

kezaliman.
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2. Tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba,

maisir, risywah, maksiat dan kezaliman sebagaimana di maksud dalam ayat 1

di atas meliputi:

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;

b. Bai’al-a’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang

belum dimiliki (short selling);

c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh

keuntungan atas transaksi yang dilarang;

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;

e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi

tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih

dominan dari modalnya;

f. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan

fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian

efek syariah tersebut;

g. Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan

pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga

efek syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain;

h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur di atas.
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2.3.7. Kriteria dan Jenis Efek Syariah

Kriteria dan jenis efek syariah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI

adalah sebagai berikut:

1. Efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah,

kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) syariah, dan surat

berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang

memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk

saham yang memiliki hak-hak istimewa.

3. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip

syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi

syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi

pada saat jatuh tempo.

4. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan

prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai

pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi, begitu

pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara

manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

5. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi

kolektif EBA syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa

tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di

kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek

bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan
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investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.

6. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu

pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah (DSN-MUI, 2003:6-7).

2.3.8. Fungsi Pasar Modal Syariah

Menurut Metwally fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi 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 dari fluktuasi jangka pendek pada harga

saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan

bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham (Mardani, 2015:142).

2.3.9. Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

Pasar modal secara konvensional dan pasar modal syariah tentulah memiliki

perbedaan, berikut adalah perbedaannya:

Tabel 2.1 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Syariah

No. Indikator Pasar Modal Syariah Pasar Modal Konvensional
1 Emiten Dari perusahaan yang

operasionalnya tidak melanggar
prinsip-prinsip Islam.

Tidak ada batasan dan
kriteria tertentu mengenai
perusahaan penerbit saham
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2 Instrumen yang
Diperdagangkan

Saham Syariah, Obligasi, Syariah,
Reksadana Syariah.

Saham, Obligasi, Reksadana,
Opsi, Waran, Right.

3 Jenis Indeks a. Jika indeks dikeluarkan oleh
emiten konvensional, maka
perhitungan indeks saham
digolongkan memenuhi
kriteria-kriteria syariah.

b. Jika indeks dikeluarkan oleh
emiten syariah, maka indeks
didasarkan pada seluruh
saham yang terdaftar di
perusahaan syariah.

Tidak ada pemisahan antara
emiten halal dan haram.

Sumber: Rosyida (2015: 292)

2.4. Saham

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut (Supramono, 2014:4).

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2011:5), saham (stock) dapat didefinisikan

sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu

perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang

menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa

besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Menurut Muktar (2016

:141-142), saham merupakan instrumen pasar modal yang paling populer.

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan

untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi

yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat

keuntungan yang menarik. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang

atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
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2.4.1. Jenis-jenis Saham

2.4.1.1. Saham Konvensional

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2011:6) saham merupakan surat berharga

paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Ada beberapa sudut pandang untuk

membedakan saham, yaitu:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:

a. Saham biasa (common stocks), yaitu merupakan saham yang

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan

hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut

dilikuidasi.

b. Saham preferen (preffered stocks), merupakan saham yang dimiliki

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa

tidak mendatangkan hasil seperti dikehendaki investor.

2. Dilihat dari cara peralihannya:

a. Saham atas unjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut tidak

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu

investor ke investor lain.

b. Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang ditulis

dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus

melalui prosedur tertentu.
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3. Dilihat dari kinerja perdagangan:

a. Saham unggulan (blue-chip stocks), yaitu saham biasa dari suatu

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri,

memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

b. Saham pendapatan (income stocks), yaitu saham dari suatu emiten yang

memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata

dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

c. Saham pertumbuhan (growth stock-well- known), yaitu saham-saham dari

emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai

leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.

d. Saham spekulatif (speculative stocks), yaitu saham suatu perusahaan

yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke

tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di

masa datang, meskipun belum pasti.

e. Saham sikelikal (counter cyclical stocks), yaitu saham yang tidak

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara

umum.

2.4.1.2. Saham Syariah

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha,

produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (dan tidak termasuk saham yang

memiliki hak-hak istimewa). Dari pengertian ini, maka saham preferen tidak dapat

dikategorikan sebagai saham syariah karena ia memiliki keistimewaan

dibandingkan dengan saham (biasa) lain. Meski saham preferen tidak termasuk
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kategori saham berbasis syariah, tidak berarti bahwa semua saham bisa berbasis

syariah (Hidayat, 2011:78).

2.4.1.3. Kriteria Emiten Penerbit Efek Syariah

DI Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat banyak sekali saham yang bisa menjadi

pilihan investor untuk berinvestasi. Namun dengan melihat banyaknya jenis usaha

emiten, tentu saja ada saham emiten yang tidak sesuai dengan prisip syariah.

Jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

antara lain:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.

2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:

 perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan

 perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.

3. Jasa keuangan ribawi, antara lain:

 bank berbasis bunga; dan

 perusahaan pembiayaan berbasis bunga.

4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi

(maisir), antara lain asuransi konvensional;

5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan

antara lain:

 barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);

 barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang

ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau melakukan transaksi yang

mengandung unsur suap (risywah).
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Selain kegiatan usaha, emiten tersebut juga memenuhi rasio-rasio keuangan antara

lain:

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak

lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus).

2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan

dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih

dari 10% (sepuluh per seratus) (Hidayat, 2011:79).

2.4.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Gejolak Harga Saham

Faktor-faktor yang menyebabkan harga saham dapat dibagi menjadi faktor-faktor

makro dan mikro. Faktor makro adalah faktor-faktor yang memengaruhi ekonomi

secara keseluruhan. Tingkat suku bunga yang tinggi, inflasi, tingkat produktivitas

nasional, politik dan sebagainya. Faktor mikro adalah faktor-faktor yang

berdampak secara langsung pada perusahaan itu sendiri. Perubahan manajemen,

harga dan ketersediaan bahan mentah, produktivitas pekerja dan lain sebagainya

yang akan dapat memengaruhi kinerja keuntungan perusahaan tersebut secara

individual. (Sriyono, 2014:103-104)

2.5. Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko secara umum dan sederhana merupakan kemungkinan-kemungkinan yang

akan terjadi secara alamiah dan berakibat merugikan. Utomo (1999:37)

mengungkapkan, hubungan antara risiko (risk) dan tingkat pengembalian (return),

dimana semakin besar risiko yang ditanggung oleh investor semakin tinggi pula

tingkat pengembalian yang dikehendaki sebelum nilai tambah dapat diciptakan

dan semakin tinggi biaya modal yang timbul. Dalam jurnal Manajemen Risiko
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dalam Proyek Konstruksi, mengungkapkan secara umum risiko dapat

diklasifikasikan menurut berbagai sudut pandang yang tergantung dari kebutuhan

dalam penanganannya:

1. Risiko Murni dan Risiko Spekulatif (Pure Risk and Speculative Risk)

Dimana risiko murni dianggap sebagai suatu ketidakpastian yang dikaitkan

dengan adanya suatu luaran (outcome) yaitu kerugian. Contoh risiko murni

kecelakaan kerja di proyek. Karena itu risiko murni dikenal dengan nama

risiko statis. Risiko spekulatif mengandung dua keluaran yaitu kerugian (loss)

dan keuntungan (gain). Risiko spekulatif dikenal sebagai risiko dinamis.

Contoh risiko spekulatif pada perusahaan asuransi jika risiko yang dijamin

terjadi maka pihak asuransi akan mengalami kerugian karena harus

menanggung uang pertanggungan sebesar nilai kerugian yang terjadi tetapi

bila risiko yang dijamin tidak terjadi maka perusahaan akan meperoleh

keuntungan.

2. Risiko terhadap Benda dan Manusia

Dimana risiko terhadap benda adalah risiko yang menimpa benda seperti

rumah terbakar sedangkan risiko terhadap manusia adalah risiko yang

menimpa manusia seperti risiko hari tua, kematian dsb.

3. Risiko Fundamental dan Risiko Khusus (Fundamental Risk and Particular

Risk)

Risiko fundamental adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada

hampir sebagian besar anggota masyarakat dan tidak dapat disalahkan pada

seseorang atau beberapa orang sebagai penyebabnya, contoh risiko

fundamental: bencana alam, peperangan. Risiko khusus adalah risiko yang
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bersumber dari peristiwa-peristiwa yang mandiri dimana sifat dari risiko ini

adalah tidak selalu bersifat bencana, bisa dikendalikan atau umumnya dapat

diasuransikan. Contoh risiko khusus: jatuhnya kapal terbang, kandasnya kapal

dsb. (Labombang, 2011:39-46).

2.6. Risiko Pasar atau Sistematis

Risiko sistematis atau dikenal dengan risiko pasar (market risk) atau disebut juga

dengan risiko umum (general risk). Menurut Hanafi (2011:496), Risiko yang

tidak bisa dihilangkan dinamakan sebagai risiko sistematis, sedangkan  risiko

yang  bisa  dihilangkan dinamakan sebagai risiko tidak sistematis. Beta

merupakan indikator risiko sistematis. Jogiyanto, berpendapat beta merupakan

pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau portofolio terhadap

return pasar (Hartono, 2014:405).

Risiko sistematis (risiko pasar) adalah risiko yang berkaitan dengan kondisi yang

terjadi dipasar secara umum, seperti misalnya karena perubahan tingkat suku

bunga, risiko politik, risiko inflasi dan risiko nilai tukar yang menyebabkan

meningkatnya tingkat pengembalian hasil saham. Jogiyanto mengungkapkan

bahwa salah satu ukuran dari risiko sistematis adalah beta (Hartono, 2014:406).

Beta saham sendiri mencerminkan kondisi dari suatu perusahaan, karena

pergerakan beta ditentukan dari pergerakan harga saham harian perusahaan. Harga

saham perusahaan merupakan cerminan dari kondisi keuangan perusahaan sendiri

secara umum. Jadi, parameter yang digunakan dalam mengukur risiko sistematis

adalah beta. Beta merupakan alat pengukur volatilitas suatu risiko sistematis
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(risiko pasar) yang mana volatilitas adalah sebagai fluktuasi dari return suatu

sekuritas dalam suatu periode tertentu.

2.7. Pengukuran Risiko Pasar Secara Statistik

2.7.1. Return Aset Tunggal

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono, 2014:205). Return

dapat dibedakan menjadi dua yaitu berupa return realisasi dan return ekspektasi

(Zulfikar, 2016:135):

1. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi dapat dihitung berdasarkan

data historis, return ini sebagai dasar menentukan return dan resiko dimasa

datang karena penting sekali dalam melihat serta mengukur kinerja

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung return saham menurut

Hartono (2010:416) yaitu:

ℎ = , − ,,
Keterangan:

, = Harga saham untuk waktu ke-t, = Harga saham untuk waktu sebelumnya

2. Return ekspetasi

Return harapan atau return ekspetasi pada dasarnya adalah nilai return rata-

rata. Secara matematis, rumus untuk menghitung return harapan dari

sekuritas bisa ditulis dalam persamaan berikut ini (Tandelilin, 2010:106):

( ) =
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Dalam hal ini:( ) = return harapan dari suatu sekuritas
= return ke- yang mungkin terjadi
= probabilitas kejadian return ke-
= banyak return yang mungkin terjadi

2.7.2. Risiko Aset Tunggal

Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara expected return dengan tingkat

pengembalian yang dicapai secara nyata (actual return) (Halim, 2001:38). Risiko

sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang

diterima dengan yang diekspetasi. Risiko sebagai variabilitas return terhadap

return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak

digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-

nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspetasinya. Tidak seperti halnya return

portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh return sekuritas,

risiko portofolio tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko tunggal.

Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio adalah

return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan

sempurna (Hartono, 2014:313).

2.8. Distribusi Normal

Distribusi normal mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting

baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Terminology “normal” itu sendiri

bukan tidak pada tempatnya, karena memang distribusi ini adalah yang paling

banyak digunakan sebagai model bagi data riil di berbagai bidang yang meliputi

antara lain karakteristik fisik makhluk hidup (berat, tinggi badan manusia, hewan,

dll), kesalahan-kesalahan pengukuran dalam eksperimen ilmiah, pengukuran-
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pengukuran intelejensia dan perilaku, nilai skor sebagai pengujian, dan berbagai

ukuran dan indikator ekonomi. Bahkan, meskipun variabel yang ditangani dalam

distribusi adalah variabel diskrit, kurva distribusi normal sering juga digunakan

sebagai pendekatan (Harinaldi, 2005:93).

2.8.1. Sifat-sifat Penting Distribusi Normal Baku

Distribusi normal sistribusi normal atau sering disebut juga distribusi Gauss

merupakan distribusi data kuantitatif kontinu atau variabel X yang tersebar secara

merata dan simetris, membentuk sebuah kurva seperti lonceng (Chandra,

1995:60).

Sumber : Chandra (1995:60)

Gambar 2.2 Kurva Distribusi Normal Umum

Distribusi normal sangat penting dan merupakan kerangka dasar dalam test

statistik, dan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai dua parameter populasi yang lengkap yaitu mean dan standar

deviasi.

b. Kurva mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean.

c. Mean, median dan mode dari seluruh distribusi adalah sama.

d. Total daerah di bawah kurva nilainya adalah satu.
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e. Mempunyai ekor yang panjang di kedua sumbu X sesuai dengan frekuensi

distribusi.

2.8.2. Distribusi Normal Baku

Perubah acak normal dengan rataan nol dan variasi 1 disebut distribusi normal

baku. Hal ini dapat dihitung berdasarkan proses tranformasi menggunakan rumus

di bawah ini.

= −
Keterangan:

Z = angka baku/standard
X = nilai data
µ = rata-rata populasi
σ = simpangan baku populasi

Setelah kita memiliki distribusi normal baku yang didapat dari distribusi normal

umum dengan transformasi rumus di atas, maka daftar distribusi normal baku

dapat digunakan. Dengan daftar ini, bagian luas dari distribusi normal baku dapat

dicari (Wibisono, 2003:150-151).

Sumber : Wibisono (2003:151)

Gambar 2.3 Kurva Distribusi Normal dan Kurva Normal
Setelah Ditransformasi
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2.8.3. Uji Kolmogorov-Smirnov

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan

statistik Kolmogorov-Smirnov.

Syarat hipotesis yang digunakan:

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Statistik uji yang digunakan:= | ( ) − ( )|; = 1,2,3…
Dimana:( ) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis dalam

kondisi Ho( )= Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorof

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji ini

adalah :

 Jika D ≤ D tabel maka terima H0

 Jika D > D tabel maka tolak H0

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof Smirnov Z,

jika KSZ ≤ Zα maka Terima H 0, demikian juga sebaliknya.

Dalam perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis

yang diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi (Asyimp Significance). Jika

nilai signifikansinya lebih kecil dari α maka tolak H0 demikian juga sebaliknya

(Sugiyono, 2011: 156-159).
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2.9. Value at Risk (VaR)

Menurut Best dalam Sartono dan Andika (2006:38) Value at Risk (VaR) adalah

suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian

maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio pada tingkat kepercayaan

(level of confidence) tertentu. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang

menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil dari nilai

VaR tersebut. VaR adalah suatu nilai kerugian moneter yang mungkin dialami

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pernyataan berikut ini merupakan definisi normal dari VaR yang dikutip dari

Best: “Value at Risk is the maximum ammount of 36 money that may be loss on a

portofolio over a given period of time, with a given level of confidence.”

Pernyataan berikut ini merupakan definisi formal dari VaR yang diungkapkan

oleh Jorion: “VaR summarizes the worse loss over a target horizon with given

level of confidence.” Dalam kaitannya dengan kemudahan pemahaman atas nilai

VaR, Stambaugh menyatakan bahwa VaR memiliki fungsi sebagai berikut:

“1)Providing a common language for risk, 2) Allowing for more effective and

consistent internal risk management, risk limit setting and evaluation,

3)Providing an enterprise-wide mechanism for external regulation, and

4)Providing investors with an understandable tool for risk assessment.”. VaR

memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dihitung, seperti VaR hanya mengukur

risiko yang dapat dijangka secara kuantitatif, dengan demikian risiko politik,

risiko likuiditas, risiko karyawan tidak dihitung, dan VaR juga tidak mengukur

risiko operasional (Sartono dan Andika, 2006:39).
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2.9.1. Value at Risk dengan Metode Simulasi Monte Carlo

Penggunaan metode simulasi Monte Carlo untuk mengukur risiko telah

dikenalkan oleh Boyle pada tahun 1977. Dalam mengestimasi nilai Value at Risk

(VaR) baik pada aset tunggal maupun portofolio, simulasi Monte Carlo

mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun pada intinya adalah melakukan

simulasi dengan membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari

data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai

VaR-nya (Maruddani dan Purbowati, 2009:7)

2.10. Tingkat Kepercayaan

Dalam estimasi secara statistik selalu ditetapkan suatu tingkat kepercayaan (level

of confidence) terhadap estimasi-estimasi interval dibuat. Secara umum tingkat

kepercayaan adalah probabilitas bahwa parameter populasi yang diduga akan

termuat dalam interval estimasi. Dalam perhitungan VaR tingkat kepercayaan

merupakan probabilitas di mana nilai VaR tidak akan melebihi kerugian

maksimum. Penentuan tingkat kepercayaan sangat berperan penting karena dapat

menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu mengambil suatu risiko dan

harga kerugian yang melebihi VaR. Semakin besar tingkat kepercayaan yang

diambil, semakin besar pula risiko dan alokasi modal untuk menutupi kerugian

yang diambil (Harinaldi, 2005:129-130).

Tingkat kepercayaan atau disebut juga confidence interval atau risk level

didasarkan pada gagasan yang berasal dari Teorema Batas Sentral (Central Limit

Theorem). Gagasan pokok yang berasal dari teorema tersebut ialah apabila suatu

populasi secara berulang-ulang ditarik sampel, maka nilai rata-rata atribut yang
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diperoleh dari sampel-sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang

sebenarnya. Lebih lanjut, nilai-nilai yang diperoleh tersebut yang berasal dari

sampel-sampel yang sudah ditarik didistribusikan secara normal dalam bentuk

nilai benar/nyata. Bentuk nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai sampel yang lebih

tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai populasinya. Dalam suatu

distribusi normal, sekitar 95% nilai-nilai sampel berada dalam dua simpangan

baku (standard deviation) dari nilai populasi sebenarnya. Dengan kata lain, jika

tingkat kepercayaan sebesar 95% dipilih, maka 95 dari 100 sampel akan

mempunyai nilai populasi yang sebenarnya dalam jangkauan ketepatan

sebagaimana sudah dispesifikasi sebelumnya. Dalam SPSS tingkat kepercayaan

secara default diisi 95% (Rusli, 2014:151).

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian

yaitu mengenai perhitungan Value at Risk (VaR), dengan metode simulasi Monte

Carlo. Penelitian-penelitian tersebut kan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Hasil Penelitian
1 Maruddani,

D.A.I,
Purbowati,
Ari. (2009:1)

Pengukuran Value
at Risk pada Aset
Tunggal dan
Portofolio dengan
Simulasi Monte
Carlo

Perbedaan nilai Value at Risk (VaR) pada setiap
ulangan disebabkan oleh perbedaan hasil dari
setiap simulasi yang dijalankan. Akan tetapi
diperoleh hasil yang tidak berbeda jauh antara
satu dengan yang lainnya karena disimulasikan
dengan parameter yang sama. Oleh karena itu
untuk menstabilkan hasil diambil nilai rata -
ratanya. Pada perhitungan VaR aset tunggal, nilai
risiko yang akan ditanggung oleh PT. Astra
International Tbk lebih besar dari nilai risiko akan
yang ditanggung oleh PT. Telekomunikasi
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Indonesia Tbk . Berdasarkan perhitungan VaR
Monte Carlo baik pada aset tunggal mau pun
portofolio, dihasilkan nilai VaR pada tingkat
kepercayaan 95% sebesar Rp. 38.991.032,00
untuk PT. Astra International Tbk, Rp.
32.744.534,00 untuk PT. Telekomunikasi
Indonesia Tbk dan Rp. 30.308.619,00 untuk
portofolio. Semakin besar tingkat kepercayaan
yang diambil, maka semakin besar pula risiko
yang harus ditanggung dan alokasi modal yang
digunakan untuk menutupi kerugian tersebut.

2 Qadafhi,
Achmad.
(2012:49)

“Penggunaan
Metode Simulasi
Monte Carlo dalam
Mencari Value at
Risk (VaR) pada
Portofolio”

1. Distribusi return masing-masing aset pada
portofolio merupakan data kunci dari pencarian
VaR menggunakan metode simulasi Monte Carlo
dikarenakan data tersebut yang menjadi acuan
dari persyaratan berdistribusi normal dan
pencarian parameter-parameter
selanjutnya.
2. Perbedaan nilai Value at Risk (VaR) pada
setiap ulangan disebabkan oleh perbedaan hasil
dari setiap simulasi yang dijalankan. Akan tetapi
diperoleh hasil yang tidak berbeda jauh antara
satu dengan yang lainnya karena disimulasikan
dengan parameter yang sama. Oleh karena itu
untuk menstabilkan hasil diambil nilai rata-
ratanya.

3 Maulina D.,
dkk.
(2015:1)

“Metode Monte
Carlo Sebuah
Analisis untuk
Melihat Potensi
Kerugian Saham”

Model Value at Risk dengan metode Monte Carlo
Simulation akan sangat berguna apabila mampu
menunujukan hasil secara akurat. Pada penelitian
ini model Value at Risk dengan metode Monte
Carlo Simulation sudah diuji validasi dengan
menggunakan cara Backtesting. Hasil dari
Backtesting tersebut ditemukan jumlah
pengecualian sebanyak 24 lalu kemudian
dilakukan metode sederhana untuk mengetahui
apakah pengecualian tersebut disebabkan oleh
nasib buruk (pasar yang sangat bergejolak atau
korelasi berubah) atau model yang salah.Hasilnya
menunjukan setelah dihitung bahwa z sebesar
0.246 itu berarti z tidak termasuk dalam daerah
penolakan sehingga model ini dapat dikatakan
valid.

4 Maringga F.,
Umbara,
Rian F.,
Palupi, Irma.
(2015:7-8)

Perhitungan Value
at Risk untuk
Portofolio Saham
dengan Metode
Varian - Kovarian
dan Simulasi Monte
Carlo

Hasil perhitungan VaR pada metode simulasi
Monte Carlo selama 20 hari (06 Januari 2014
sampai 31 Januari 2014) dengan selang
kepercayaan 80% menujukkan risiko maksimum-
0,0290732199 (06 Januari 2014) dan risiko
minimum 0,0002670309 (27 Januari 2014)
dengan rata-rata risiko -0,0126735691.

5 Rohmaniah,
Siti A.
(2016:1)

Perhitungan Value
at Risk (VaR)
dengan Simulasi
Monte Carlo (Studi
Kasus Saham Pt. Xl
Aciata.Tbk)

Dengan metode simulasi Monte Carlo diperoleh
nilan VaR untuk saham EXCL.JK sebesar Rp.
215.6738, dimana metode tersebut
mengikutsertakan bilangan acak dan sampel yang
berbasis pada komputer. Nilai tersebut merupakan
nilai estimasi maksimal kerugian potensial dalam
kondisi pasar yang normal pada periode waktu
tertentu dengan tingkat kepercayaan 5%.
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6 Fatimah,
Ulfi Nur.
(2016:1)

Pengukuran Value
At Risk (Var) pada
Portofolio dengan
Menggunakan
Model Simulasi
Monte Carlo (Studi
Kasus Pt. Bumi
Serpong Damai Tbk
dan Pt. Matahari
Department Store
Tbk)

(1) Varians efficient portofolio (MVEP) dari
masing-masing aset hasil perhitungan bobot atau
proporsi yang diberikan pada masing-masing aset
yaitu sebesar 51% untuk PT. Bumi Serpong
Damai Tbk (BSDE) dan 49% untuk PT. Matahari
Department Store Tbk (IPPF). Diasumsikan
proporsi nportofolio ini tetap selama periode
kepemilikan.
(2) Hasil perhitungan rata-rata nilai VaR
portofolio kedua saham tersebut diperoleh nilai
VaR sebesar -32053297,18 (tanda negatif
menunjukkan kerugian) dengan tingkat
kepercayaan 95% dan periode waktu satu hari.
Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan
sebesar 95% bahwa kerugian yang mungkin
diderita investor tidak akan melebihi
Rp.37.053.297,18 dalam jangka waktu satu hari
setelah tanggal 30 Desember 2015, atau dengan
kata lain dapat dikatakan ada kemungkinan
sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada
portofolio yang terdiri dari saham BSDE dan
LPPF sebesar Rp. 37.053.297,18 atau lebih.

7 Adrianto,
Achmad D.,
Azhari, M.,
Khairunnisa.
(2017:7)

“Analisis Value at
Risk dengan
Metode Historis,
dan Monte Carlo
dalam Saham Sub
Sektor Rokok
(Studi Kasus pada
Saham Gudang
Garam dan Hm
Sampoerna)”

Hasil perhitungan VaR pada metode Monte Carlo
selama 514 hari (1 September 2014 hingga 1
September 2016) menunjukan nilai VaR sebesar
3,52% untuk Gudang Garam, sedangakan HM
Sampoerna memiliki nilai VaR 3,14%. Jika
investor menginvestasikan dananya sebesar Rp
500.000.000,00 pada aset tunggal dengan tingkat
kepercayaan 95%, maka nilai risiko dari aset PT.
Gudang Garam Tbk (GGRM) diperkirakan
sebesar Rp17.612.977, sedangkan VaR aset PT.
HM Sampoerna Tbk (HMSP) adalah sebesar
Rp15.695.502, artinya kerugian yang akan
dialami investor tidak melebihi nilai tersebut.

Sumber: skripsi dan jurnal (data diolah, 2018)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada penggunaan simulasi Monte Carlo dalam

menganalisis Value at Risk pada objek saham konvensional dan syariah.

2. Pengambilan populasi pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 dan

JII periode April 2017-April 2018.

3. Metode simulasi Monte Carlo, dengan bantuan Microsoft Office Excel yang

merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet dan SPSS

sebagai aplikasi olah data.
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2.12. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan yang sudah menerbitkan sahamnya untuk dijual kepada publik

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI) setiap tahun pasti menerbitkan

laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diperoleh informasi

mengenai kinerja perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan

dapat memberikan sinyal kepada pemegang kepentingan berupa sinyal baik atau

buruk dari kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Munawir dalam Fahmi

(2011:22) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu

laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat

keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Melalui informasi keuangan yang ada

dalam suatu perusahaan tentulah dapat memprediksi kondisi perusahaan di masa

yang akan datang.

Dalam memprediksi kondisi perusahaan, yang dapat dilakukan yaitu memprediksi

potensi tingkat nilai risiko perusahaan di masa yang akan datang. Memprediksi

risko dapat menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Berdasarkan deskripsi

tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan model analisis deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian

yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan secara detail.

Penelitian model analisis deskriptif mencoba memberikan keadaan masa sekarang

secara mendalam dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis,

dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan. Penelitian

deskriptif kuantitatif memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau

mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan

menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti

memilih dan menggunakan jenis penelitian model deskriptif kuantitatif bukanlah

dimaksudkan untuk melihat dan menemukan hubungan antara variabel bebas dan

variabel terikat atau untuk membandingkan dua variabel dalam rangka

menemukan sebab dan akibat (Yusuf, 2014:62).
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3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin dari karakteristik

tertentu sejumlah obyek yang ingin dipelajari sifatnya. Bailey dalam Yusuf

(2014:147). menyatakan populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis,

sedangkan Spiegel dalam Yusuf (2014:147) menyatakan pula bahwa populasi

adalah keseluruhan unit yang telah ditetapkan mengenai dan dari mana informasi

yang diinginkan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang

melepaskan saham secara konvensional dan syariah pada indeks LQ45 dan JII,

periode April 2017-April 2018.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi tersebut. Terdapat 30

perusahaan penerbit saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index

(JII) periode Desember 2017-Mei 2018 dan terdapat 45 perusahaan pada LQ45

yang tercatat di BEI sampai Febuari 2018. Sampel adalah bagian dari populasi

yang mewakili populasi tersebut. Leedy dalam Yusuf (2014:150) mengemukakan

bahwa sampel dipilih dengan hati-hati sehingga dengan melalui cara demikian

peneliti akan dapat melihat karakteristik total populasi. Sampel yang digunakan

dalam peneliti adalah 10% dari jumlah populasi.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive atau judgement

sampling sering juga disebut selected sampling, yaitu suatu sampling di mana

pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel berdasarkan pada

pertimbangan yang tak acak, biasanya sangat subjektif. Setiap elemen tidak
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mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih (Supranto, 2007:76). Kriteria

yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tetapi tidak terdapat di JII dan

sebaliknya periode April 2017-April 2018.

2. Perusahaan menerbitkan pergerakan saham secara harian pada media

elektronik.

3. Data saham tahunan berdistribusi normal.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dari seluruh perusahaan yang tergabung

dalam indeks LQ45 dan JII yang tercatat di BEI, maka diperoleh perusahaan-

perusahaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perusahaan dengan Saham Konvensional Terdaftar
pada Indeks LQ45 Periode April 2017-April 2018

No. Kode Nama Emiten
1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk
2 TRAM Trada Alam Minera Tbk
3 BUMI Bumi Resources Tbk
4 GGRM Gudang Garam Tbk
5 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk

Sumber : infojabodetabek.com (2018)

Tabel 3.2 Perusahaan dengan Saham Syariah Terdaftar
pada JII Periode April 2017-April 2018

No. Kode Nama Emiten
1 CTRA Ciputra Development Tbk
2 LSIP PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
3 SMRA Summarecon Agung Tbk

Sumber : infojabodetabek.com (2018)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen yang



47

berhubungan dengan penelitian. Data-data tersebut antara lain profil perusahaan

dan laporan keuangan perusahaan. Sumber data dari penelitian ini dengan

menjadikan saham konvensional dan syariah pada indeks LQ45 dan JII, periode

April 2017-April 2018 sebagai populasi, dengan data saham harian perusahaan

yang telah terpilih, dengan mengakses website www.finance.yahoo.com dan

website perusahaan sampel.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh

data yang relevan sehingga dapat dijadikan landasan dalam proses analisis, maka

teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan,

mempelajari dan menganalisis data sekunder. Adapun metode dokumentasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data dari laporan

keuangan, termasuk pergerakan saham harian perusahaan saham konvensional dan

syariah pada indeks LQ45 dan JII, periode April 2017-April 2018 yang telah

terpilih menjadi sampel. Perusahaan yang menjadi objek penelitian merupakan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sumber data dapat diakses melalui

website www.finance.yahoo.com dan website perusahaan sampel.

3.5. Definisi Konseptual

3.5.1. Value at Risk (VaR) Simulasi Monte Carlo

Penggunaan metode simulasi Monte Carlo untuk mengukur risiko telah

dikenalkan oleh Boyle pada tahun 1977. Dalam mengestimasi nilai Value at Risk

(VaR) baik pada aset tunggal maupun portofolio, simulasi Monte Carlo

mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun pada intinya adalah melakukan
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simulasi dengan membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari

data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai

VaR-nya (Maruddani dan Purbowati, 2009:7).

3.5.2. Distribusi Frekuensi

Distribusi (distribution) berarti "penyaluran", "pembagian" atau "pencaran".

sementar frekuensi (frequency) berarti "kekerapan" atau "keseringan". Dalam

statistik, frekuensi berarti angka atau bilangan yang menunjukan seberapa kali

suatu variabel (yang dilambangkan dengan angka) berulang atau muncul dalam

deretan angka. (Sopingi, 2015:51).

3.5.3. Distribusi Frekuensi Kumulatif

Distribusi frekuensi kumulatif adalah menampilkan frekuensi dalam bentuk

kumulatif dengan frekuensi kelas sebelumnya. ada dua macam frekuensi

kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif "kurang dari" yang diambil terhadap tepi atas

kelas interval. serta, frekuensi kumulatif "lebih dari" yang diambil terhadap tepi

bawah kelas interval (Wahyudi, 2017:44).

3.6. Definisi Operasional

3.6.1. Return

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono, 2014: 205).

Rumus menghitung return saham menurut Hartono (2010:416) yaitu:

Saham = , − ,,
Keterangan:

, = Harga saham untuk waktu ke-t, = Harga saham untuk waktu sebelumnya
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3.6.2. Probabilitas

Probabilitas adalah terjemahan dari Probability yang berarti suatu “kemungkinan” atau

sering juga diterjemahkan dalam kata suatu “peluang”. Agar kemungkinan terjadinya

suatu peristiwa dapat diukur, makan besarnya peluang atau kemungkian tersebut perlu

dinyatakan dalam bentuk angka dan selanjutnya dengan menggunakan matematika

(Silaen, 2013:53). Dengan demikian probabilitas dihitung dengan rumus:

( ) =
Dalam hal ini:( ) = besarnya probabilitas terjadinya kejadian A
X = terjadinya sesuatu pristiwa atau event
N = jumlah peristiwa yang mungkin

3.6.3. Risiko

Investor harus mampu menghitung risiko dari suatu investasi. Karena tingkat

risiko merupakan kemungkinan penyimpangan return aktual dari return harapan

(return rata-rata), secara statistik tingkat risiko ini dapat diwakili oleh ukuran

penyimpangan atau ukuran penyebaran data. Dua ukuran penyebaran yang sering

digunakan untuk mewakilinya adalah nilai varians dan deviasi standar.

(Tandelilin, 2010:108). Secara matematis rumus untuk menghitung varians dan

deviasi standar bisa ditulis sebagai berikut:

 Varians return

= − ( ) 2
 Devisiasi standar=
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Dalam hal ini:

= varian return
= deviasi standar( ) = Return harapan dari suatu sekuritas
= Return ke- yang mungkin terjadi
= Probabilitas kejadian return ke-

3.6.4. Value at Risk (VaR) Simulasi Monte Carlo

Dalam mengestimasi nilai Value at Risk (VaR) baik pada aset tunggal maupun

portofolio, simulasi Monte Carlo mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun

pada intinya adalah melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan random

berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan, yang kemudian

digunakan untuk mengestimasi nilai VaR-nya. (Adrianto, dkk., 2017:4) Rumus

metode Monte Carlo sebagai berikut:= µ − (Z × σ)
Dimana:

VaR = Potensi kerugian maksimal
µ = Besarnya nilai rata-rata return
Z = Tingkat Kepercayaan
σ = Standar Deviasi

3.6.5. Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan atau disebut juga confidence interval atau risk level

didasarkan pada gagasan yang berasal dari Teorema Batas Sentral (Central Limit

Theorem). Gagasan pokok yang berasal dari teorema tersebut ialah apabila suatu

populasi secara berulang-ulang ditarik sampel, maka nilai rata-rata atribut yang

diperoleh dari sampel-sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang

sebenarnya. Lebih lanjut, nilai-nilai yang diperoleh tersebut yang berasal dari

sampel-sampel yang sudah ditarik didistribusikan secara normal dalam bentuk
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nilai benar/nyata. Bentuk nilai-nilai tersebutakan menjadi nilai-nilai sampel yang

lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai populasinya. Dalam

suatu distribusi normal, sekitar 95% nilai-nilai sampel berada dalam dua

simpangan baku (standard deviation) dari nilai populasi sebenarnya. Dengan kata

lain, jika tingkat kepercayaan sebesar 95% dipilih, maka 95 dari 100 sampel akan

mempunyai nilai populasi yang sebenarnya dalam jangkauan ketepatan

sebagaimana sudah dispesifikasi sebelumnya. Dalam SPSS tingkat kepercayaan

secara default diisi 95% (Rusli, 2014:151).

3.6.6. VaR Periode yang Lebih Panjang

Dalam beberapa situasi, kita menghitung VaR untuk periode yang lebih panjang

(Hanafi, 2011:158). Perhitungan dengan periode yang lebih panjang ini,

memudahkan untuk melihat kerugian pada tingkatan waktu tertentu, seperti 30

hari ke depan atau satu tahun ke depan, bahkan lebih. Konversi tersebut bisa

dilakukan dengan menggunakan formulasi berikut:VaR ( ) = VaR (harian) × √
3.6.7. Uji One Sample T Test

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat VaR kedua perusahan,

dengan jumlah masing-masing sampel yang berbeda, yaitu dalam hal ini sampel

saham syariah dan sampel saham konvensional. Santoso (2003) berpendapat

dalam Kurniawan (2009:76), bahwa tujuan pengujian independet sample t test

adalah ingin apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua pupulasi, dengan

melihat rata-rata dua sampelnya. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95%

dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% degree of freedom adalah df1-n-k. Taraf
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nyata inilah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Nilai t

dapat dirumuskan sebagai berikut (Hidayaton, 2014):

= ̅ −− √
Keterangan:

= t hitung̅ = rata-rata sampel
= rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu (yang menjadi perbandingan)

s = standart deviasi sampel
n = jumlah sampel.

Berikut adalah cara menarik kesimpulan independet sample t test, menurut

Raharjo (2014):

1. Analisis Uji F (Independent Sample Test)

a. Hipotesis :

H0 = Kedua varians populasi adalah sama (homogen)

H1 = Kedua varians populasi adalah tidak sama (tidak homogen)

b. Pengambilan Keputusan :

 Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima

 Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak

2. Pengambilan keputusan dalan analisis Uji t dapat dilakukan dengan dua cara

yakni berdasarkan perbandingan antara t hitung dengan t tabel, dan

berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Penjelasan

berdasarkan nilai probabilitas :

 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima

 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
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Tabel 3.3 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Rumus
1 Return Return merupakan hasil yang

diperoleh dari investasi Saham = , − ,,
2 Risiko Dua ukuran penyebaran yang

sering digunakan untuk
mewakilinya adalah nilai
varians dan deviasi standar.

Varians return= − ( ) 2
Devisiasi standar=

3 Probabilitas Probabilitas adalah
terjemahan dari Probability
yang berarti suatu
“kemungkinan”.

( ) =
4 Value at Risk

(VaR)
Pengestimasi nilai Value at
Risk (VaR) baik pada aset
tunggal maupun portofolio.

= µ − (Z × σ)
5 Tingkat

Kepercayaan
VaR biasanya dihitung untuk
periode 1 hari dengan tingkat
kepercayaan 95%.

95%.

6 VaR Periode
yang Lebih
Panjang

Dalam beberapa situasi, kita
menghitung VaR  untuk
periode yang lebih panjang.

VaR ( ) = VaR (harian) × √
7 Uji One

Sample T Test
(Uji Dua
Sampel
Bebas)

independet sample t test
adalah ingin apakah ada
perbedaan rata-rata (mean)
antara dua pupulasi,
dengan melihat rata-rata
dua sampelnya.

= ̅ −− √
3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Teknik Analisis Data VaR dengan Simulasi Monte Carlo

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisa kuantitatif, yaitu metode analisis data dengan menggunakan

teknik-teknik perhitungan statistik, untuk mengukur risiko pasar suatu perusahaan.

Pada tahap ini dilakukan teknik Perhitungan VaR Simulasi Monte Carlo, dengan

menganalisis informasi mengenai data keuangan ini dapat diperoleh dari laporan

keuangan perusahaan dan harga saham harian menggunakan program Microsoft
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Excel berdasarkan pengaplikasi perhitungan VaR, sedangan uji normalitas dan uji

beda menggunakan SPSS.

Penggunaan metode simulasi Monte Carlo untuk mengukur risiko telah

dikenalkan oleh Boyle pada tahun 1977. Dalam mengestimasi nilai Value at Risk

(VaR) baik pada aset tunggal maupun portofolio, simulasi Monte Carlo

mempunyai beberapa jenis algoritma. Namun pada intinya adalah melakukan

simulasi dengan membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari

data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai

VaR-nya (Maruddani dan Purbowati, 2009:7).

Langkah-langkah untuk mengukur Value at Risk pada aset tunggal dengan metode

simulasi Monte Carlo menurut Ghozali (2007:90-93) adalah sebagai berikut:

1. Uji normalitas return aset.

2. Membuat model parametrik untuk mendapatkan nilai mean dan standard

deviasi dari nilai return.

3. Melakukan simulasi sebanyak jumlah data, dari nilai mean dan standard

deviasi return yang diperoleh.

4. Menentukan interval dari simulasi, yaitu jumlah kelas.

5. Menghitung frekuensi dan cumulative (kumulatif).

6. Menentukan nilai VaR pada tingkat kepercayaan 95%.

3.7.2. Teknik Analisis Data Perbandingan VaR Konvensional dan Syariah

Pengujian ini dilakukan menggunakan independet sample t test berdasarkan

rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk

membandingkan tingkat VaR kedua perusahan yang telah dihitung, baik saham
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konvensional dan syariah dengan jumlah sampel yang berbeda. Uji t adalah jenis

pengujian statistik mengenai signifikansi pengaruh variabel bebas secara terpisah

terhadap variabel terikat dengan tingkat kepercayaan tertentu (Rosul dan Tukirin,

2013:200). Kurniawan (2009:76), bahwa tujuan pengujian independet sample t

test adalah ingin apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua pupulasi,

dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Setelah semua hasil dapat

diinterpretasikan bedasarkan olah data dengan SPSS, maka selanjutnya dapat

ditarik kesimpulan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada indeks LQ45 dan JII,

untuk mengetahui perbandingan saham konvensional dan syariah dengan

perhitungan nilai VaR dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampel saham Konvensional pada indeks LQ45, menunjukan rata-rata return

dalam 1 tahun sebesar 0,10%, persentase 5% pada frekuensi 4%, dan VaR

sebesar Rp. 4.000.000 dan saham syariah memiliki rata-rata return dalam 1

tahun sebesar 0,11%, persentase 5% pada frekuensi 5%, dan VaR sebesar Rp.

5.000.000, dengan total eksposur Rp. 100.000.000.

2. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak terdapat perbedan yang

signifikan antara risiko saham konvensional dan syariah dengan

menggunakan Value at Risk metode simulasi Monte Carlo, karena baik saham

konvensional maupun syariah merupakan saham Blue Chip yang merupakan

sekelompok saham yang umumnya lebih diminati karena dianggap stabil dan

risikonya kecil.

3. Hasil perhitungan nilai VaR dari kedua indeks terlihat bahwa nilai rata-rata

return dan VaR lebih besar terjadi pada JII dibandingkan indeks LQ45,
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karena baik di indeks LQ45 maupun JII memiliki return dan risiko yang

sama, selaras dengan tingkatan return dan risiko masing-masing.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, terdapat beberapan saran yang dapat

diberikan sebagai berikut:

1. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menggunakan periode

waktu sebanyak satu tahun. Oleh karena itu disarankan agar melakukan

penelitian dengan periode waktu lebih dari satu tahun, dengan sumber data

yang lebih banyak dan baik.

2. Bagi investor, baik saham konvensional dan syariah memiliki return yang

selaras dengan risiko, maka bagi investor tidak senang risiko (risk averse)

dapat memilih berinvestasi pada saham konvensional di Indeks LQ45 dan

menyukai risiko (risk seeker) dapat memilih berinvestasi dengan risiko yang

lebih besar pada saham syariah pada JII.
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