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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Investasi Dalam Islam 

Investasi adalah suatu proses pengolahan asset yang memberikan 

return dikemudian hari. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu aset 

selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan 

dan atau peningkatan nilai investasi, Husnan (1998). 

Berdasarkan bentuknya, kegiatan investasi bisa dibagi menjadi 

investasi riil dan investasi finansial. Invetasi riil adalah kegiatan 

investasiyang dilakukan dengan menanam modal dan terjun langsung di 

sektor riil, misalkan dengan membangun pabrik, membuka usaha waralaba 

(franchise), dan sebagainya. Sedangkan investasi financial adalah investasi 

yang dilakukan dengan tidak langsung, yaitu dengan membeli intrumen 

keuangan atau surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana dan 

sebagainya (Iman, 2008). 

Pandangan islam mengenai investasi tentu berbeda dengan 

pandangan pada investasi secara umum, terlebih pada pemanfaatan harta 

kekayaan. Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, 

khususnya dalam memanfaatkan kelebihan kekayaan. Adanya konsep 

spiritual dalam setiap unsur kegiatan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip 
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syariah yang menjadikan Investasi berhakikatkan dari ilmu yang 

berlandaskan amaliyah yang tidak hanya berorintasi pada profit.Investasi 

adalah kegiatan muamalah yang danjurkan dalam islam, karena dengan 

investasi menjadikan harta terpakai secara produktif dan juga bermanfaat 

untuk orang lain.  

Pada pasar modal syariah mewajibkan investor  mematuhi tata 

tertib baik norma atau etika investasi yang sesuai dengan hukum syariah, 

dengan kata lain bersedia mentaati hukum aturan muamalah yang 

dianjurkan oleh Allah SWT. Agar nantinya investasi yg dilakukan baik 

proses maupun hasilnnya menjadikan harta yang diperoleh menjadi berkah 

dan penuh manfaat. Dalam perspektif islam investasi hanya bisa dilakukan 

pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari 

spekulasi, riba, gharar dan maysir.  

2.1.2. Pasar Modal Syariah 

Ada dua jenis pada pasar keuangan yaitu pasar modal (capital 

market) dan pasar uang (money market). Pasar modal (Manan, 2009) 

adalah sarana pertemuan antara dua belah pihak dimana pihak pertama 

sebagai pihak yang memiliki dana lebih (Surplus Fund) dengan pihak 

kedua yaitu pihak yang kekurangan dana (Deficit Fund), dimana proses 

diperdagangkan dananya dalam jangka panjang.  

Menurut Undang Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 

1995, definisi pasar modal adalah kegiatan yang mempertemukan 
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penawaran umum dan perdagangan efek, juga perusahaan public yang 

menerbitkan efek, serta lembaga maupun profesi yang menerbitkan efek. 

Atas dasar definisi tersebut, pasar modal syariah memiliki arti 

terminology yaitu sebuah kegiatan penawaran umum dan perdagangan 

efek syariah, sedangkan efek yang dimaksud pada UUPM merupakan surat 

berharga yag dari akad, cara maupun prosesnya harus sesuai prinsip 

syariah.  

Pada mekanisme transaksi pada produk syariah di pasar modal 

syariah harus bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad 

SAW. Pada fatwa DSN- MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dan No.80/DSN-

MUI/III/2011 tentang pasar modal syariah, mekanisme transaksi pada 

produk syariah harus sesuai  pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad 

SAWhal inilah yang membedakan dengan transaksi pada pasar modal 

konvensional. Adapun istrumen 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 syariah. 

Merujuk dari penelitian Sudarsono, (2013), dengan hadirnya pasar 

modal syariah, maka para pemodal telah disediakan instrumen-instrumen 

yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. 

Pada tanggal 6 Maret 2008 dalam fatwa  DSN-MUI Nomor: 

65/MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 ada 
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penambahan instrument keuangan syariah baru yaitu tentang waran 

syariah. Diharapkan dengan semakin berkembangnya instrument keuangan 

syariah mampu meningkatkan investasi yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

2.1.3. Saham Syariah 

Saham syariah adalah efek atau surat berharga yang memiliki 

konsep penyertaan modal kepada perusahaan dengan hak bagi hasil usaha 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah merupakan 

saham yang diterbitkan oleh emiten yang mana kegiatan bisnis & tata cara 

pengelolaan bisnisnya tidak melanggar atau sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah, (Soemitra, 2009). 

Perubahan harga saham (Alwi, 2003) dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang berasal dari faktor internal (lingkungan mikro) seperti 

pengumuman tentang pemasaran, pengumuman tentang pendanaan dan 

pengumuman tentang badan direksi manajemen.Sedangkan, faktor 

eksternal (lingkungan makro) yang mempengaruhi perubahan harga saham 

seperti pengumuman dari pemerintah, pengumuman hukum, pengumuman 

dari industri sekuritas, gejolak sosial politik dalam negeri dan berbagai isu. 

2.1.4. Indeks Saham 

Indeks saham atau stock index merupakan harga yang diperoleh 

dari sebuah perhitungan baku sekumpulan kelompok saham yang yang 

berdasarkan kriteria tertentu. Indeks saham dijadikan sebuah indikator 

perwakilan dari pergerakan harga dari seluruh saham. Indeks saham juga 
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dapat digunakan sebagai indikator kondisi perekonomian suatu negara, 

yang dilihat dari kondisi indeks harga saham gabungan pada keseluruhan 

saham  perusahaan go public dinegara tersebut. Cerminan keadaan 

perekonomian suatu negara apakah sedang lesu atau bergairah  juga dapat 

dilihat dari indeks saham gabungan (Suta, 2000). 

Ada beberapa jenis indeks pada pasar modal dunia, dikarenakan 

hampir setiap negara memiliki indeks saham, bahkan banyak negara 

memiliki lebih dari satu indeks saham. Contohnya Indonesia memiliki 

memiliki Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Jakarta Islamic Index 

(JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesai (ISSI), negara Jepang 

mempunyai indeks syariah Dow Jones Islamic Market Index Japan 

(DJIJP)dan negara Amerika Serikat memiliki Dow Jones Islamic Market 

US (IMUS), serta negara Eropa mempunyai Dow Jones Islamic Market 

Europe (DJIEU). 

Dari berbagai jenis indeks yang ada di BEI, peneliti lebih tertarik 

pada indeks syariah ISSI, dikarenakan indeks ISSI yang merupakan 

cerminan indikator pergerakan keseluruhan saham syariah yang terdaftar 

baik pada DES maupun di BEI yang menjadi objek penelitian ini adalah 

ISSI karena indeks ini merupakan proyeksi dari pergerakan seluruh saham 

syariah yang terdaftar di DES dan BEI. 

2.1.5. Pengertian ISSI 

Dalam perdagangan saham sehari-hari, BEI menentapkan sejumlah 

indeks perdagangan sebagai acuan para investor.Diantara indeks yang ada 
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di BEI, terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia atau disingkat ISSI.ISSI 

ditujukan untuk kepentingan investor beragama Islam. Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mendefinisikan ISSI sebagai cerminan dari pergerakan 

keseluruhan saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Instrument ISSI adalah keseluruhan saham syariah terdaftar di BEI dan 

DES. Pengkajian saham-saham dalam ISSI dilakukan setiap 6 bulan sekali 

yaitu pada bulan Mei dan November. 

Ketika diluncurkan pada 12 Mei 2011, jumlah saham syariah yang 

termasuk dalam daftar ISSI di BEI adalah 220 saham. Jumlah itu 

kemudian bertambah sampai kini tercatat sebanyak 331 saham, dan 

ditetapkan berlaku pada periode Desember 2016 hingga Mei 2017 melalui 

pengumuman BEI no: 00909/BEI.OPP/11-2016. Dalam periode terakhir 

perhitungan indeks, terdapat 33 saham baru yang masuk dan 13 saham 

keluar. Adanya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dijadikan sebagai 

pelengkap indeks syariah yang sudah ada sebelumnya, yaitu Jakarta 

Islamic Index (JII). 

Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang 

dari kapitalisasi pasar.Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan 

Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah awal penerbitan Daftar 401 

Efek Syariah (DES), yaitu Desember 2007. Adapun cara perhitungan ISSI 

sebagai berikut: 

     
∑  
∑  
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∑Ht ISSI = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku 

∑Ho ISSI = Total harga semua saham pada waktu dasar (tahun 2007) 

ISSI mempunyai perbedaan dengan indeks JII (Jakarta Islamic 

Index). Perbedaan terletak pada ISSI merupakan keseluruhan saham 

syariah yang terdaftar di BEI.Sedangkan JII merupakan bagian atau subset 

dari saham syariah ISSI, seperti terlihat pada gambar 2.1 cakupan IHSG, 

ISSI, dan JII. 

2.1.6. Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga adalah biaya peminjaman atau harga yang 

dibayar untuk meminjam sejumlah dana yang dinyatakan dalam presentase 

tahunan (Puspopranoto, 2004). Menurut Case dan Fair (2004), tingkat suku 

bunga adalah pembayaran bunga tahunan atas suatu pinjaman yang 

dinyatakan sebagai presntase pinjaman. Para ekonom membedakan suku 

bunga menjadi suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga 

nominal adalah rate yang terjadi di pasar sedangkan suku bunga riil adalah 

konsep yang mengukur tingkat return setelah dikurangi dengan inflasi.  

Tingkat suku bunga adalah salah satu instrumen moneter yang 

digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol perekonomian Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan inflasi, Bank Indonesia pada umumnya akan 

menaikan BI Rate apabila inflasi diperkirakan melampaui sasaran yang 

telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate 

apabila inflasi berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.  
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Tingkat suku bunga merupakan unsur riba yang dilarang dalam 

agama Islam. Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan 

pengganti dan tidak dibenarkan dalam syariah seperti tertera dalam 

QS.2:275 bahwa Allah SWT, telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi 

investor muslim dalam kegiatan investasinya. 

2.1.7. Nilai Tukar 

Ukuran nilai dari suatu valuta dari prespektif valuta lain dikenal 

sebagai nilai tukar atau kurs (Madura, 2000). Ketika kondisi 

makroekonomi mengalami perubahan maka nilai tukar juga dapat berubah 

secara substansional.Adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran 

akan mempengaruhi pergerakan keseimbangan nilai tukar suatu negara. 

Perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain laju 

inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kontrol pemerintah, 

espektasi pasar, sentimen pasar, dan interaksi antar faktor-faktor tersebut. 

Pemerintah mengklasifikasikan sistem nilai tukar yang menjadi, yaitu: 

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed)  

2. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (Free Floating Exchange Rate)  

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Float)  

4. Sistem Nilai Tukar Terpatok (Paged)  

Indonesia saat ini mengaplikasikan sistem nilai tukar mengambang 

bebas (free floating exchange rate) yang dimulai sejak 14 Agustus 1997. 

Sistem ini mengindikasikan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah 
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dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran atas Rupiah 

tersebut, tanpa dibatasi pergerakannya oleh pemerintah. 

2.1.8. Harga Minyak Mentah 

Minyak bumi merupakan faktor produksi penting untuk 

menggerakkan perekonomian dunia karena menjadi input vital dalam 

proses produksi industri, terutama untuk menggerakan mesin, 

menghasilkan listrik, dan untuk transportasi. Saat ini harga minyak dunia 

berpatokan pada harga spot minyak dunia dalam dollar US per barel (159 

liter). Umumnya jenis minyak yang di perdagangkan pada New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) yaitu jenis West Texas Intermediate 

(WTI) atau Brent yang diperdagangkan pada Intercontinental Exchange 

(ICE). Menurut American Petroleum Institute (API), harga per barel 

minyak mentah dunia mengacu pada kedua jenis minyak tersebut, yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berat jenis dan kandungan sulfur 

serta lokasinya. Minyak mentah yang diperdagangkan di WTI merupakan 

jenis minyak mentah yang berkualitas tinggi yang ringan (light) dan 

memiliki kandungan belerang yang sangat rendah (sweet) sehingga 

harganya lebih mahal dibandingkan jenis minyak lainnya. Minyak jenis ini 

sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar sehingga harga minyak WTI ini 

dijadikan patokan bagi perdagangan minyak di dunia. 

Beberapa tolok ukur minyak mentah dunia lainnya yang cukup 

penting adalahDubai Crude, Tapis Crude (Singapura) serta harga minyak 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pada 
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prinsipnya fluktuasi harga minyak mentah di pasar Internasional mengikuti 

aksioma ekonomi pasar yang berlaku yang ditentukan oleh mekanisme 

permintaan dan penawaran sebagai faktor fundamentalnya sedangkan 

faktor-faktor lain dianggap sebagai faktor non-fundamental, terutama yang 

berkaitan dengan masalah geopolitik, infrastruktur dan spekulasi (Nizar, 

2012). Perilaku harga minyak dari sisi permintaansangat dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi dunia dimana permintaan minyak dunia searah 

dengan pertumbuhan ekonomi.Sedangkan fluktuasi harga minyak dunia 

pada sisi penawaran dipengaruhi oleh ketersediaan atau distribusi pasokan 

minyak dari negara-negara produsen, baik negara-negara yang tergabung 

dalam OPEC atau negara produsen non-OPEC. 

2.1.9. Dow Jones Islamic MarketIndex 

Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) adalah indeks pertama 

yang dirancang untuk investor khususnya bagi investor yang ingin 

investasi sesuai dengan prinsip syariah, indeks-indeks yang terdaftar dalam 

DJIMI adalah bagian dari DJGI (kelompok indeks global Dow Jones 

grup). 

Sekitar 1400 saham syariah yang telah DJIMI daftarkan guna 

memenuhi hak kekayaan indeks global meliputi 5200 saham yang ada di 

seluruh dunia. DJIMI berisi 636 bursa, dengan 234 bursa didalam Dow 

Jones Islamic Market US Index, yang meliputi 34 negara dan 10 sektor 

ekonomi, 8 sektor pasar, 51 grup industri dan 89 sub-sub elompok yang 

digambarkan oleh Dow Jones Global Classification Standard. Beberapa 
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indeks negara yang termasuk dalam anggota DJIMI yaitu Dow Jones 

Islamic Market Index Malaysia (DJMY), Dow Jones Islamic Market Index 

Japan (DJIJP) Dow Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU), Dow 

Jones Islamic Market Index US (IMUS), dll. Indeks saham syariah tersebut 

merupakan beberapa saham syariah yang memiliki harga yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan harga saham dari negara lainnya. 

Pada tahun 1999 Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) 

dikenalan pertama kali kepada publik dan menjadi benchmark pertama 

mewakili indeks-indeks islami lainnya. Proses screening pada DJIMI 

mengikuti standar penyariangan islami (Islamic Screening) yang 

ditentukan oleh AAOIFI (Auditing and Accounting Organization of 

Islamic Financial Institutions). Penyaringan DJIMI berdasarkan criteria 

kuantitatif yang ditentukan oleh Dow Jones Index untuk memperkirakan 

batasan yang relevan terhadap indeks tertentu yang biasa digunakan oleh 

shariah-compliant. 

Sama halnya dengan ISSI, pada komposisi DJIMI proses evaluasi 

dilakukan setiap tiga bulan (secara kuartalan) dengan perubahan-

perubahan yang diimplementasikan pada jumat ketiga bulan Maret, Juni, 

September dan Desember. Data yang digunakan dasar proses revisi 

menggunakan data pasar pad akhir Januari, April, Juli dan Oktober. Proses 

evaluasi dilakukan dengan mengulang criteria dan komponenumum proses 

seleksi, sebagai tambahan dari evaluasi berdasarkan proses berjalan. 

Beberapa hal seperti kebangkrutan, merger atau pengambil alihan yang 
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mempengaruhi komponen indeks bisa mengakibatkan perubahan pada 

indeks terdaftar di DJIMI. 

2.2. Hubungan Antar Variabel 

2.2.1. Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan ISSI 

Suku bunga atau bunga acuan yang dipakai di Indonesia adalah BI 

rate.Dalam situsnya, Bank Indonesia (BI, 2017) memberikan definisi BI 

ratesebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap (stance) 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI, dan diumumkan kepada 

publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur BI setiap rapat Dewan 

Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang 

dilakukan BI melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang, untuk mencapai 

sasaran operasional kebijakan moneter. BI akan menaikkan BI rate apabila 

inflasi diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, 

BI akan menurunkan BI rate apabila inflasi diperkirakan di bawah sasaran 

yang telah ditetapkan.  

Suku bunga (Dornbusch, 2008) adalah tingkat pembayaran atas 

pinjaman atau investasi lain, di atas perjanjian pembayaran kembali, yang 

dinyatakan dalam persentase tahunan.Suku bunga mempengaruhi 

keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak 

atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga 

merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa 

depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan 

oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika tingkat suku 
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bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) naik maka akan diikuti oleh 

kenaikan suku bunga deposito. Suku bunga deposito cenderung memberi 

pengaruh negatif terhadap harga saham, sehingga semakin tinggi tingkat 

suku bunga deposito maka harga saham cenderung menurun. 

2.2.2. Hubungan Nilai Tukar dengan ISSI 

Sejumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu 

unit mata uang asing disebut nilai tukar (kurs). Nilai tukar mata uang 

antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh 

penduduk Negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan 

antara satu sama lain. Nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu nilai tukar 

nominal dan nilai tukar riil. Harga relatif dari mata uang dua negara 

disebut nilai tukar nominal, sedangkan harga relatif dari barang-barang 

antar dua negara disebut nilai tukar riil (Mankiw, 2007). 

Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas 

mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar disebut depresiasi mata uang 

dalam negeri atas mata uang negara lain (Dornbusch, 2008). Dalam 

perekonomian, nilai tukar bisa mempengaruhi langsung kinerja dari 

perusahaan. Menurut Wangbangpo dan Sharma (2002), nilai tukar 

memiliki hubungan positif dengan harga saham di negara Indonesia, 

Malaysia dan Filipina. Kandir (2008) menyatakan, nilai kurs 

mempengaruhi secara positif terhadap return dari semua portofolio yang 

ada. Menurut Thobarry (2009), jika porsi kepemilikan saham di BEI 

didominasi oleh investor asing maka ketika nilai nominal mata uang dolar 
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semakin tinggi maka semakin meningkat pula pergerakan harga IHSG. Hal 

ini berarti kurs dollar AS mempunyai hubungan positif dengan indeks 

IHSG, namun berbanding terbalik atau negatif, jika diukur menggunakan 

kurs rupiah. Di BEI nilai kepemilikan asing mencapai 60 persen, lebih 

besar dibanding investor lokal yang hanya 40 persen. 

Investor asing saat ini masih mendominasi saham Bursa Efek 

Indonesia (BEI), sehingga keuntungan investasi dari BEI sebagian besar 

hanya dinikmati oleh pengusaha asing. Seharusnya keuntungan itu dapat 

dinikmati oleh masyarakat atau investor lokal. Tapi karena masih 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang pasar modal, dan masih 

melekatnya budaya menabung di bank, sehingga keuntungan–keuntungan 

yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat Indonesia melalui bursa saham 

malah dinikmati oleh investor asing. 

Dominasi investor asing juga menyebabkan bursa saham Indonesia 

rentan terhadap sentimen investor asing sehingga mengakibatkan 

adanya capital outflow atau alur modal beralih ke luar negeri yang 

mengakibatkan gejolak pada bursa saham. Sehingga jika investor asing 

mencatatkan nett sell dalam perdagangan, kemungkinan besar indeks juga 

akan mengalami penurunan karena porsi kepemilikan investor asing lebih 

besar dari investor domestik. Berikut perkembangan pasar modal 

Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang. 
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Dari tahun 2010 – 2015 kepemilikan aset di pasar modal Indonesia 

dikuasai investor asing hampir 60% setiap tahunnya. Bisa kita lihat ketika 

terjadi net sell oleh investor asing, maka akan terjadi penurunan di bursa 

saham. Pada tahun 2013 terjadi net sell sebesar 20 triliun lebih dan di 

tahun 2015 sebesar 22 triliun lebih, sehingga indeks harga saham 

gabungan mengalami penurunan, begitu juga dengan kapitalisasi pasar dan 

aset. Untuk itu diperlukan keberadaan investor domestik agar bisa menjaga 

pasar saham tetap stabil dan kokoh. Basis investor lokal yang kuat akan 

mengurangi potensi pasar yang bergejolak karena sentimen - sentimen 

asing yang mengakibatkan investor asing bisa saja menarik dananya 

sewaktu-waktu.  

2.2.3. Hubungan Harga Minyak Mentah dengan ISSI 

Minyak adalah campuran kompleks dari hidrokarbon cair, yang 

terbentuk secara alamiah di bawah tanah dalam bantuan sendimen. Proses 

pembentukan minyak terjadi dalam jutaan tahun lamanya. Minyak 

dijadikan bahan bakar bagi kendaraan dan juga bahan bakar untuk sektor 

industri. Di pasar komoditi, harga minyak selalu berfluktuasi dipengaruh 

oleh permintaan dan penawaran. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga minyak diantaranya, pengaturan pasokan minyak 

oleh negara atau kelompok tertentu (OPEC), nilai tukar dolar Amerika 

Serikat, kondisi cuaca dan kemajuan teknologi pengolahan dan 

pengembangan minyak.  
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Minyak mentah sama halnya dengan mata uang dan emas, yang 

merupakan salah satu dari indikator yang terlibat proses sistem ekonomi 

dunia Volatilitas mengikuti peristiwa ekonomipolitik suatu Negara 

(Andiyasa, 2014). Harga minyak mentah dunia bisa menjadi indikator 

kesehatan, dari perusahaan yang bergerak di bidang energi. Pergerakan 

harga minyak mentah dunia bisa mempengaruhi nilai kapitalisasi emiten 

sektor energi (Kilian dan Park, 2007). Kenaikan harga minyak bisa 

memberikan dampak berbeda pada setiap harga saham, yaitu saham dari 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perusahaan yang 

bergerak di luar bidang pertambangan. Pada perusahaan non-

pertambangan, kenaikan harga minyak bisa membawa dampak negatif 

karena akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan secara tidak 

langsung akan menurunkan harga saham. Sedangkan pada perusahaan 

pertambangan kenaikan harga minyak, membawa dampak positif pada 

penerimaan yang akan diperoleh yang akan mengakibatkan kenaikan harga 

saham. 

2.2.4. Hubungan DJIMI dengan ISSI 

 Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) dibuat salah satunya 

guna mengukur performa industri pasar modal Amerika Serikat yang 

terlebih dahulu go public. Rata-rata indeks terbesar dunia berada dalam 

Index Dow Jones, oleh karena itu besar kemungkinan pergerakan mampu 

mempengaruhi indeks global, salah satunya ISSI. Hal inilah yang disebut 
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sebagai efek penularan (contagion effect theory), dimana keadaan 

perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh perekonomian negara lain. 

Indeks Dow Jones pada pasar Amerika merupakan pasar modal 

yang paling berpengaruh, sehingga pergerakannya bisa mempengaruhi 

pasar modal lainya.Menurut Tan dalam Haryogo (2013) adanya contagion 

effect theory pada suatu negara menyebabkan kondisi perekonomian 

negara tersebut bisa mempengaruhi kondisi perekonomian negara lainnya. 

Christiawan (2013) menerangkan bahwa pergerakan indeks Dow 

Jones Islamic Market Index akan diikuti dengan pergerakan yang sama 

pada indeks-indeks yang ada di BEI, oleh sebab itu indeks Dow Jones 

berpengaruh positif terhadap pergerakan indeks saham syariah di 

Indonesia. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi terkait pengaruh harga komoditas dan makroekonomi terhadap pasar saham syariah sebagai berikut:  

No Peneliti Judul Penelitian Variabel dan Metode Hasil Penelitian 

1 Arshad dan 

Rizvi (2013) 

The Impact of 

Global Financial 

Shocks to Islamic 

Indices: 

Speculative 

Influence or 

Fundamental 

Changes? 

Y: Global Financial 

Shocks 

X: The Conventional 

Financial Services Index 

(CWFS), Islamic World 

Index (IWRLD) 

consisting of Global 

Shariah compliant stocks, 

Islamic Asia Pacific 

(IAP) dan Islamic World 

Hasil penelitian menunjukan bahwa indeks 

syariah di kawasan Asia Pasifik dan pada 

wilayah pasar berkembang sebagian kebal 

terhadap guncangan keuangan global secara 

spekulatif dikarenakan menggunakan 

alternatif yang baik. Demikian pula, indeks 

Islam bereaksi lebih stabil terhadap 

guncangan keuangan global 

dikarenakanadanya criteria yang ketat 

terhadap proses screening. 
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Emerging Markets 

(IWEM). 

Metode:Discrete Wavelet 

Analysis (DWT) and the 

Continuous Wavelet 

Analysis (CWT). 

2 Malini dan Jais 

(2014) 

The Volatility of 

Indonesia Shari’ah 

Capital Market 

Stock Price Toward 

Macro Economics 

Variable 

Y: Indonesia Shariah 

Compliance (ISC) 

X: Inflation, Exchange 

Rate, Interest Rate, Dow 

Jones Index, Crude Oil 

Palm Price, FED rate.  

Metode: VECM 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam 

jangka panjang variabel ekonomi makro 

domestik lebih berpengaruh secara signifikan 

tethadap kepatuhan syariah Indonesia, 

sedangkan variabel ekonomi makro 

internasional yang dipilih seperti tingkat FED 

dan indeks Dow Jones tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan syariah 

Indonesia dalam jangka panjang maupun 
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jangka pendek. 

3 Pratama dan 

Aziz (2018) 

Macroeconomic 

Variables, 

International 

Islamic Indices, 

and The Return 

Volatility in 

Jakarta Islamic 

Index 

Y: return volatility of JII 

X: BI rate, inflation rate, 

IDRUSD exchange rate, 

DJIUS index, DJIUK 

index, FTSJP index and 

FTSMY index. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan semua variabel yaitu BI rate, inflasi, 

Kurs, indeks FTSMY, DJIUS, FTSJP dan 

DJIUK berpengaruh signifikan terhadap 

volatilitas return JII, sedangkan hasil uji t 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga , 

nilai tukar , indeks FTSMY dan DJIUK 

berpengaruh signifikan terhadap volatilitas 

return pada Jakarta Islamic Index. 

4 
Ardana 

(2016) 

Analisis Pengaruh 

Variabel 

Makroekonomi 

Terhadap Indeks 

Saham Syariah 

Y: Indeks aham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

X: BI rate, Tingkat 

Inflasi, Nilai Tuakr, 

Sertifikat Bank Indonesia 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam 

jangka panjang nilai tukar dan Bi rate, serta 

harga minyak dunia berhubungan signifikan 

terhadap ISSI, sedangkan pada variabel 

tingkat inflasi dan SBIS tidak berhubungan 
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Indonesia 

(Periode Mei 

2011-September 

2015 Dengan 

Model ECM) 

Syariah (SBIS) dan 

Harga Minyak Dunia. 

Metode: ECM 

terhadap ISSI baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

5 
Firdausi, 

Fahmi dan 

Saptono 

(2016) 

Pengaruh Indeks 

Harga Saham 

Regional ASEAN 

dan 

Variabel 

Makroekonomi 

terhadap Indeks 

Harga Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI) 

Y: Indeks aham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

X: BI rate, Industrial 

Production Index (IPI), 

tingkat inflasi dan nilai 

tukar (IDR/USD) 

Metode: VECM 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

jangka panjang variabel yang berhubungan 

positif signifikan terhadap ISSI yaitu IPI, 

tingkat inflasi, STI dan PSE, sedangkan 

variabel yang berhubungan negatif signifikan 

terhadap ISSI yaitu kurs, suku bunga, KLSE, 

dan IHSG. Pada hasil uji jangka pendek 

variabel IPI dan IHSG yang signifikan 

memengaruhi ISSI. 
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6 
Rachmawati 

dan Laila 

(2015) 

Faktor 

Makroekonomi 

Yang 

Mempengaruhi 

Pergerakan 

Harga Saham 

Pada Indeks 

Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Y: Indeks aham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

X: Inflasi, Suku Bunga,  

Nilai tukar IDR/USD 

Metode:Regresi Linier 

Berganda 

Hasil regresi menunjukan bahwa inflasi dan 

suku bunga secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pergerakan harga ISSI, 

nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ISSI dan variable BI rate, 

inflasi, dan kurs secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ISSI. 

7 
Setyani  

(2017) 

Pengaruh Inflasi 

Dan Nilai Tukar 

Terhadap Indeks 

Y: Indeks aham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

X: Inflasi dan Nilai 

Tukar 

Hasil analisis regresi ditemukan bahwa secara 

parsial dan secara simultan kurs dan tingkat 

inflasi tidak berpengaruh terhadap ISSI. 
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Saham Syariah 

Indonesia 

Metode: Statistik 

Deskriptif, Uji asumsi 

Klasik, Regresi Linier 

Berganda 

8 
Suciningtyas 

dan Khoiroh 

(2015) 

Analisis Dampak 

Variabel Makro 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Y: Indeks aham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

X: Inflasi, Nilai tukar 

IDR/USD, Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) dan Harga 

minyak dunia. 

Metode: Regresi Linier 

Berganda 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurs 

dan tingkat inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ISSI, sedangkan Harga 

Minyak Dunia dan SBIS berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ISSI. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

Untuk lebih memudahkan, maka proses penelitian dijabarkan 

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

2.5. Hipotesis 

H1:  Diduga tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

BI Rate 

Harga Minyak Mentah 

Nilai Tukar 

Dow Jones Islamic Market US 

(IMUS) 

Dow Jones Islamic Market Japan 

(DJIJP) 

Dow Jones Islamic Market 

Europe (DJIEU) 

Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI) 
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H2:  Diduga nilai tukar (USD/IDR) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

H3:  Diduga harga minyak dunia berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

H4:  Diduga Dow Jones Islamic Market US (IMUS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

H5:  Diduga Dow Jones Islamic Market Japan (DJIJP) berpengaruh positif 

signifikan terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

H6:  Diduga Dow Jones Islamic Market Europe (DJIEU)berpengaruh 

positif signifikan terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 


