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Abstrak 

 
 Di Indonesia penilaian saham syariah dilakukan menggunakan indeks saham syariah 

indonesia (ISSI). Pergerakan ISSI tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor sensitive, bisa dari 

faktor ekonomi makro atau ekonomi secara global.Penelitian ini menganalisis pengaruh 

integrasi indeks saham syariah dunia dan variabel ekonomi makro terhadap pergerakan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI).Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction 

Model (VECM), dengan runtut waktu bulanan sejak Juni 2011 hingga April 2018. Indeks saham 

syariah dunia meliputi Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS), Dow Jones Islamic Market 

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

variabel ekonomi makro meliputi tingkat suku bunga (BI rate), nilai tukar rupiah terhadap 

dollar US (IDR/USD) dan harga minyak dunia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 

jangka panjang variabel BI rate, IMUS, DJIJP, DJIEU berpengaruh terhadap pergerakan ISSI. 

Sedangkan pada jangka pendek hanya variabel BI rate yang berpengaruh terhadap ISSI. Saham 

syariah menjadi solusi bagi para investor saham yang sebelumnya hanya mengenal saham 

konvensional. 

 

Kata kunci: VECM, indeks saham syariah, variabel ekonomi makro 

 

Abstract 

 

In Indonesia, the assessment of Islamic stocks is conducted using the Indonesia Sharia 

Stock Index (ISSI). ISSI movement is certainly influenced by several sensitive factors, either 

from macroeconomic or global economic factors.This study analyse the integration effect of the 

world sharia stock index and macroeconomic variables on Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) 

movements. This study used the Vector Error Correction Model (VECM) method. Data is time 

series from June 2011 to April 2018. The world sharia stock index is represented by Dow Jones 

Islamic Market Index US (IMUS), Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) and Dow 

Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU). The macroeconomic variables are interest rate 

(BI rate), exchange rate rupiah of US dollar (IDR/USD) and crude palm oil prices. The results 

showed that BI rate, IMUS, DJIJP, DJIEU affect the ISSI movements in long term, while in the 

short term only the BI affects ISSI.Islamic stocks are a solution for stock investors who 

previously only knew conventional stocks.  

 

Keywords: VECM, sharia stock index, macroeconomic variables 
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• PENDAHULUAN 

Saat ini masyarakat Indonesia mulai tertarik pada produk keuangan yang 

berlandaskan syariah.Tidak hanya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah saja, 

tetapi terdapat lembaga keuangan non bank syariah maupun produk derivatif 

syariah.Salah satu produk derivatif syariah yang dipilih yaitu saham syariah. 

Keuangan syariah mulai menjadi alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak 

terlalu dipengaruhi dengan adanya suku bunga yang fluktuatif dan cenderung 

berdampak negatif.Produk keuangan derivatif seperti saham memang dikenal cukup 

menjanjikan tetapi memiliki kekhawatiran terhadap resiko yang dihadapi. 

Saham syariah menjadi solusi bagi para investor saham yang sebelumnya hanya 

mengenal saham konvensional yang mana dipenuhi oleh tindakan spekulasi, riba 

maupun kecurangan seperti penggorengan saham.Saham syariah terus mengalami 

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1Data Pertumbuhan Saham Syariah 

 

Tahun Jumlah 

Saham 

2012 321 

2013 336 

2014 334 

2015 331 

2016 345 

2017 382 

Sumber: www.ojk.go.id 

 

Adanya naik turun jumlah saham syariah dikarenakan setiap saham syariah yang 

akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus melalui tahap screening dan apabila 

terdapat saham yang belum memenuhi ketentuan syariah, maka tidak akan tercatat 

sehingga tidak menjamin bahwa jika suatu saham syariah pada tahun ini tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) maka tahun depan akan tetap bertahan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dengan demikian, jumlah saham syariah di Indonesia tidak stagnan 

dan mengalami fluktuasi. 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

jumlah saham syariah sebanyak 5 saham.Sedangkan pada tahun setelahnya justru 

menurun sejumlah 2 saham syariah dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2015 

kembali berkurang 3 saham syariah.Screening diperlukan untuk menjaga kesyariahan 

saham tersebut sehingga luput dari riba, gharar maupun spekulasi. Selain itu, dengan 

melalui screening terlebih dahulu saham syariah akan semakin mendapat kepercayaan 

dari masyarakat khususnya pihak investor muslim. 

Sampai tahun 2017, jumlah saham syariah mengalami kenaikan yang lumayan 

baik dimana pada posisi terakhir bulan desember 2017 jumlah saham syariah sebanyak 

382 buah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 

KEP59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah, yang berlaku 1 Desember 2017 sampai 

dengan 31 Mei 2018.   

Di Indonesia penilaian saham syariah dilakukan menggunakan indeks saham 

syariah indonesia (ISSI). ISSI adalah indeks saham yang mencerminkan keseluruhan 

http://www.ojk.go.id/
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saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah 

tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI 

direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan 

berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariahyang 

baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan 

rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam 

perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007.Indeks ISSI 

diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. 

Perkembangan ISSI tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi 

makro, melainkan juga dari faktor global.Secara ekonomi makro, terdapat variabel-

variabel yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ISSI seperti inflasi, tingkat suku 

bunga (BI rate) dan nilai tukar. Dari faktor global ada beberapa yg bisa mempengaruhi 

pergerakan harga ISSI, misal harga minyak dunia dan indeks pasar global seperti indeks 

Dow Jones Islamic Market  berbagai negara, Seperti Dow Jones Islamic Market Japan 

(DJIJP), Dow Jones Islamic MarketUS (IMUS) dan Dow Jones Islamic Market Europe 

(DJIEU). 

Pada dasarnya keputusan yang dibuat oleh investor juga dipengaruhi oleh faktor 

di luar negara, atau di luar pasar modal.Semua terjadi akibat adanya efek penularan 

(Contangion Effect) sebagai dampak dari terintegrasinya pasar keuangan dunia. Antonio 

(1998) mengartikan efek penularan sebagai perilaku yang membuat ekspektasi investor 

berubah seketika, dan menarik diri dari pasar karena kondisi yang sama juga terjadi di 

tempat lain.Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak ekonomi 

akibat adanya perubahan harga minyak yang fluktuatif.Dari aspek internal diketahui 

kurs dan suku bunga memberikan efek tersendiri bagi negara.Salah satu yang terkena 

dampaknya adalah eksistensi ISSI. 

Semua faktor ekonomi makro dan ekonomi global mampu mempengaruhi 

keputusan investasidi Indonesia, terutama investor muslim yang berinvestasi di pasar 

modal syariah. Meski aman berinvestasi dengan saham yang sudah masuk dalam 

kategori memenuhi unsur syariah, tetap saja tidak lepas dari perkembangan ekonomi 

makro dan perkembangan ekonomi global.Untuk itu menarik diteliti mengenai 

perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari sejak diberlakukan hingga 

kini.Bagaimana pengaruh dari variabel ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, nilai 

tukar, harga minyak dunia, indeks DJIJP, IMUS dan DJIEU terhadap pergerakan ISSI. 

 

• KAJIAN TEORI 

• Investasi Dalam Islam 

Investasi merupakan proses mengelola suatu aset yang dapat memberikan suatu 

hasil investasi di kemudian hari. Menurut Husnan (1998), 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.  

Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, khususnya dalam 

memanfaatkan kelebihan kekayaan. Investasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan semata, namun juga merupakan kegiatan yang bernuansa spiritual dan 

dilakukan dengan norma-norma syariah dan juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu 
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yang bersifat amaliyah.. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan dalam Islam, karena denganberinvestasi harta yang dimiliki menjadi 

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. 

Dalam konteks investasi di pasar modal syariah, seorang investor muslim harus 

berbekal dan mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip 

syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah 

SWT. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar modal syariah 

mendapatkan manfaat dan keberkahan.Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat 

dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. 

• 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. Menurut Soemitra (2009), saham syariah merupakan saham yang 

diterbitkan oleh emiten yang mana kegiatan bisnis & tata cara pengelolaan bisnisnya 

tidak melanggar atau sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 

• Pengertian ISSI 

Dalam perdagangan saham sehari-hari, BEI menentapkan sejumlah indeks 

perdagangan sebagai acuan para investor.Diantara indeks yang ada di BEI, terdapat 

Indeks Saham Syariah Indonesia atau disingkat ISSI.ISSI ditujukan untuk kepentingan 

investor beragama Islam.Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefinisikan ISSI sebagai 

indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di 

BEI, dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).Saham-saham dalam ISSI dikaji 

setiap 6 bulan sekali (Mei dan November), dan dipublikasikan pada awal bulan 

berikutnya.Saham-saham dalam ISSI juga dilakukan penyesuaian, apabila ada saham 

syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari daftar efek syariah (DES). 

• Tingkat Suku Bunga 

 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.  

• Nilai Tukar 

 Menurut Madura (2000), niali tukar atau kurs adalah ukuran nilai dari suatu 

valuta dari prespektif valuta lain. Sejalan dengan berubahnya kondisi makroekonomi, 

nilai tukar juga dapat berubah secara substansional. Nilai tukar ekuilibrium akan 

berubah sepanjang waktu seiring dengan berubahnya permintaan dan penawaran. 

Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai tukar antara lain laju inflasi relatif, 

suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, kontrol pemerintah, espektasi, sentimen 

pasar, dan interaksi antar faktor. 

• Harga Minyak Dunia 

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. Harga 
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minyak dunia saat ini mengacu pada harga spot minyak dalam dolar US per barel (159 

liter) jenis WTI (West Texas Intermediate) yang diperdagangkan pada New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) atau jenis minyak Brent yang diperdagangkan pada 

Intercontinental Exchange (ICE). 

• Dow Jones Islmaic Market Index (DJIMI) 

Menurut Huda (2007) Dow Jones Islmaic Market Index (DJIMI) adalah bagian 

dari kelompok indeks Global Dow Jones (DJGI), yang meliputi saham DJIM yang 

terdiri dari 34 negara sesuai prinsip syariah dan mencakup 10 sektor ekonomi, 18 sektor 

pasar, 40 kelompok dan 70 sub kelompok. DJMI Family Index saat ini terdiri dari 636 

bursa/stock DJIM, dengan 234 bursa dalam DJIM US Indeks, 32 bursa dalam DJIM 

Canada Indeks, 218 bursa dalam DJI Pasific Indeks, 17 bursa dalam DJIM Jepang 

Indeks, 127 bursa dalam DJI Eropa, 43 bursa dalam DJIM UK Indeks, 100 bursa dalam 

DJI Extra Liquid & DJIM Technology Index. 

 

• METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data Time Series dari 

bulan Juni 2011 sampai April 2018. Data berupa harga penutupan ISSI(Indeks),, 

DJIJP(Indeks),, IMUS(Indeks), DJIEU(Indeks), BI rate(%), nilai tukar (IDR/USD), dan 

harga minyak mentah dunia (Rupiah/Barrel). Data ini bersumber dari website 

investing.com, Index Mundi dan Bank Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kuantitatif, dengan 

menggunakan alat analisis metode VectorError Correction Model (VECM), dengan 

tujuan untuk mengetahui besaran hubungan jangka pedek antar variabel melalui 

estimasi hubungan jangka panjang dengan lag residual dari regresi yang terkointegrasi 

dan melalui koefisien standar. Metode estimasi model VECM menggunakan beberapa 

tahapan yaitu dengan uji stasioner data, uji Lag optimal, uji stabilitas model VAR, uji 

kointegrasi, uji kausalitas granger, Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error 

Variance Decomposition (FEVD). Data-data tersebut diolah menggunakan perangkat 

lunak computer Eviews8.Secara umum, bentuk model VAR(p) yang akan 

diintreprestasikan ke dalam bentuk VECM adalah sebagai berikut:  

              ∑  

   

   

              

Model persamaan VECM yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

            ∑   

 

   

           ∑  

 

   

        ∑ 

 

   

          ∑  
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Keterangan:  

LISSI  : Log Indeks Saham Syariah Indonesia (indeks) 

IR  : Suku Bunga (persen) 

LEXR  : Log Nilai Tukar (IDR/USD) 

LPCPO : Log Harga Minyak Mentah Dunia (Rp/barrel) 

LIMUS : Log Indeks Saham berbasis Syariah di US (Indeks) 

LDJIJP  : Log Indeks Saham berbasis Syariah di Jepang (Indeks) 

LDJIEU : Log Indeks Saham berbasis Syariah di Eropa (Indeks) 

ECT  : Error Correction Term 

 

• HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Uji Stasioner Data 

Uji stasioneritas data dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya unit root 

diantara variabel dengan didasarkan pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada 

tingkat level dan first difference. Jika nilai mutlak t-ADF lebih besar dari nilai mutlak 

Mac Kinnon Critical Values-nya maka data telah stasioner pada taraf nyata yang telah 

ditentukan yaitu 5%. Hasil pengujian dapat dilihat juga dari nilai probabilitasnya. Data 
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dikatakan stasioner jika nilai probabilitasnya kurang dari taraf nyata 5%. Hasil 

pengujian stasioneritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Terlihat bahwa semua variabel tidak stasioner pada level dan semua variabel stasioner 

pada first difference. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioneritas pada Level dan First Difference 

Varibel 0000000Level FirstDifference 

t-ADF Mac 

Kinnon 

pada 5% 

Prob* t-ADF Mac 

Kinnon 

pada 5% 

Prob* 

ISSI -1.620757 -2.897223 0.4675 -7.974219 -2.897678 0.0000 

BIRATE -0.912688 -2.898145 0.7795 -6.167759 -2.897678 0.0000 

ER -1.873310 -2.897223 0.3432 -13.90062 -2.897678 0.0001 

MDK -1.644286 -2.897678 0.4555 -6.328636 -2.897678 0.0000 

DJIJP 0.759816 -2.897223 0.9928 -8.973076 -2.897678 0.0000 

IMUS -0.160254 -2.897223 0.9383 -10.21718 -2.897678 0.0000 

DJIEU -1.160164 -2.897223 0.6881 -10.12250 -2.897678 0.0000 

 

4.2. PenentuanLag Optimum 
Pengujian lag optimal digunakan untuk menghindari adanya auto korelasi di 

dalam model dan untuk mengetahui seberapa lama pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lainnya. Penentuan lag optimal yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan 

pada nilai Akaike Information Criterion (AIC). Hasil pengujian lag optimal dapat 

dilihat pada tabel 4.2. Dengan demikian, lag yang akan digunakan dalam model sebagai 

lag optimum adalah lag dua. 

Tabel 4.2 Hasil pengujian lag optimum 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 

-

3723.581 NA   2.38e+31  92.11312  92.32005  92.19615 

1 

-

3153.005  1028.446   6.11e+25*   79.23469*   80.89012*   79.89887* 

2 

-

3112.151   66.57730*  7.66e+25  79.43582  82.53974  80.68116 

 

4.3. Uji Stabilitas VAR 
Stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. 

Model VAR dinyatakan stabil jika root-nya memiliki nilai modulus kurang dari satu. 

Hasil uji stabilitas VAR penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Terlihat bahwa nilai 

modulus untuk model penelitian Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ini berkisar 

antara 0.213379 sampai 0.988931. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem VAR yang digunakan dalam penelitian ini adalah stabil sehingga 

pengujian selanjutnya pada IRF dan FEVD yang dihasilkan dianggap valid. 
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Tabel4.3Uji Stabilitas VAR 

Root Modulus 

 0.988931  0.988931 

 0.961820 - 

0.086450i  0.965697 

 0.961820 + 

0.086450i  0.965697 

 0.707402 - 

0.285927i  0.763002 

 0.707402 + 

0.285927i  0.763002 

 0.755222 - 

0.040413i  0.756303 

 0.755222 + 

0.040413i  0.756303 

 0.272231 - 

0.278529i  0.389472 

 0.272231 + 

0.278529i  0.389472 

-0.306085 - 

0.169924i  0.350089 

-0.306085 + 

0.169924i  0.350089 

-0.270239  0.270239 

-0.056551 - 

0.205748i  0.213379 

-0.056551 + 

0.205748i  0.213379 

 

4.4. Uji Kointegrasi 
Uji kointegrasi bertujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel yang 

tidak stasioner terkointegrasi atau tidak. Pengujian kointegrasi pada penelitia ini 

menggunakan pendekatran Johansen Cointegration Test. Semua variabel telah 

stasioner pada tingkat first difference, maka dari itu uji kointegrasi melalui uji 

Johansen Cointegration Test dapat dilakukan. Jika Trace statistic > C ritical Value   

maka persamaan tersebut terkointegrasi. Dengan demikian H0 = non kointegrasi 

dengan hipotesis alternatifnya H1    = kointegrasi. Jika Trace Statistic > CriticalValue, 

maka menolak H0     atau menerima  H1 yang artinya terjadi kointegrasi. 

Hasil pengujian pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 3 persamaan 

dalam penelitian ini yang terkointegrasi pada taraf nyata 5%. Hal tersebut dapat dilihat 

saat nilai Trace statistic > Critical Value. Informasi mengenai terdapatnya persamaan 

yang terkointegrasi ini akan dilanjutkan dengan menggunakan model Vector Error 

Correction Model (VECM). 
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Tabel 4.4 Hasil Johansen Cointegration Test 

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.638032  194.8370  125.6154  0.0000 

At most 1 *  0.416637  115.5735  95.75366  0.0011 

At most 2 *  0.307850  73.53572  69.81889  0.0245 

At most 3  0.260556  44.83544  47.85613  0.0935 

At most 4  0.150336  21.29059  29.79707  0.3398 

At most 5  0.102111  8.583316  15.49471  0.4053 

At most 6  0.002331  0.182034  3.841466  0.6696 

 

4.5. Uji Kausalitas Granger 
Uji kausalitas Granger digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat di 

antaravariabel-variabel dalam model. Pengujian ini didasarkan pada taraf nyata 5% 

dengan hipotesis awal (H0) bahwa suatu variabel tidak ada hubungan sebab akibat 

terhadap variabel lain dan hipotesis alternatifnya (H1) bahwa suatu variabel memiliki 

hubungan sebab akibat terhadap variabel lainya. Jika nilai probablility- nya kurang dari 

taraf nyata 5% maka tolak H0. 

Tabel 4.5 HasilUji Kausalitas Granger 

Hipotesis F-Statistic Prob. 

 HMD does not Granger Cause 

BIRATE  15.9430 0.0001 

 BIRATE does not Granger 

Cause HMD  5.28890 0.0241 

 DJIEU does not Granger Cause 

ER  5.98720 0.0166 

 DJIJP does not Granger Cause 

ER  5.08392 0.0269 

IMUS does not Granger Cause 

DJIJP  5.58040 0.0206 

IMUS does not Granger Cause ER  12.7498 0.0006 

ISSI does not Granger Cause ER  4.91344 0.0295 

 

Hasil uji kausalitas Grenger pada tabel 4.5 menunjukan bahwa terdapat 

hubungan sebab akibat dua arah (bilaterall casuality) antar variabel HMD dengan BI 

Rate terdapat hubungan sebab akibat yang searah yaitu DJIEU, DJIJP, IMUS dan ISSI 

yang mepengaruhi ER,  mepengaruhi DJIEU, dan IMUS mepengaruhi DJIJP. 

4.6. AnalisisVECM 
Setelah dilakukan pengujian kointegrasi pada sistem VAR, dibuktikan bahwa 

semua persamaan dalam penelitian ini terkointegrasi dan dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan model VECM. Model VECM memberikan output estimasi utama yaitu 

mengukur cointegrating atau keseimbangan hubungan jangka pendek dan  jangka  

panjang   antar   variabel,   serta  mengukur  error-correction  atau kecepatan variabel-

variabel tersebut dalam bergerak menuju keseimbangan jangka panjangnya (Firdaus, 
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2011). Pada penelitian ini, signifikansi suatu variabel terhadap variabel lainya dinilai 

pada taraf nyata 5%. 

Tabel 4.6 Hasil Estimasi VECM 

Jangka Pendek 

Variabel Koefisien t-statistik 

CointEq1 0.014871 1.14092 

D(ISSI(-1)) 0.109492 0.73314 

D(ISSI(-2)) 0.007091 0.04762 

D(BIRATE(-1)) -1.253529 -0.33418 

D(BIRATE(-2)) -3.272016 -0.86185 

D(ER(-1)) -0.000395 -0.30221 

D(ER(-2)) -0.000632 -0.54874 

D(HMD(-1)) 4.60E-06 0.34201 

D(HMD(-2)) -1.53E-05 -1.09606 

D(DJIJP(-1)) 0.002244 0.11010 

D(DJIJP(-2)) -0.005135 -0.26244 

D(IMUS(-1)) 0.006731 0.53226 

D(IMUS(-2)) 0.004787 0.37829 

D(DJIEU(-1)) 0.003129 0.28848 

D(DJIEU(-2)) -0.006434 -0.60137 

 

Jangka Panjang 

Variabel Koefisien t-statistik 

ISSI(-1)   
BIRATE(-1) 0.575442 0.03464 

ER(-1) 0.084786 4.60331 

HMD(-1) 0.000470 4.89144 

DJIJP(-1) 0.669875 3.48170 

IMUS(-1) -0.329211 -3.33023 

DJIEU(-1)) -0.238718 -2.23717 

 

Tabel4.6 merupakan hasil estimasi VECM untuk pengaruh jangka pendek dan 

jangka panjang pada variabel Tingkat Suku Bunga (BIRATE), Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Dollar US (ER), harga minyak dunia (HMD), Dow Jones Islamic Market 

Index Japan (DJIJP), Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS) dan Dow Jones 

Islamic Market Index Europe (DJIEU) terhadap variabel ISSI. Estimasi VECM pada 

jangka panjang menunjukan bahwa semua variabel mepengaruhi  ISSI secara 

signifikan. Sedangkan estimasi VECM pada jangka pendek variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap ISSI adalah ER, DJIJP, IMUS dan DJIEU. Koefisien variabel-

variabel yang mepengaruhi pergerakan ISSI pada jangka panjang ditabel 4.6 adalah 

hasil kali koefisien estimasi VECM jangka panjang dengan nilai kointegrasi kesalahan 

yang bernilai 0.014871. Pada tabel tersebut (Tabel 4.6) juga dapat dilihat adanya 

penyesuaian keseimbangan dari jangka pendek menuju jangka panjang dibuktikan 

dengan nilai kointegrasi kesalahannya yang signifikan dan bernilai positif yaitu 

0.014871. Hal ini mengindikasikan untuk menuju keseimbangan jangka panjang 

diperlukan koreksi sebesar 0.014871%. 
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4.7. Impulse  Response Function (IRF) 
Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk melihat respon suatu variabel 

apabila terjadi guncangan (shock) pada variabel lain serta melihat pengaruh lamanya 

guncangan yang diakibatkan oleh suatu variabel endogen terhadap variabel endogen 

lainya. Pada penelitian ini akan melihat respon ISSI apabila terjadi shock pada 

BIRATE, ER, MHD, DJIJP, IMUS, dan DJIEU. Jangka waktu yang digunakan untuk 

melihat respon tersebut adalah 82 bulan kedepan. 

 

Response to Cholesky One S.D. Innovations 

 
 

 

 
Hasil IRF menunjukan respon ISSI terhadap guncangan BI Rate mengalami 

respon negatif dengan penurunan perlahan sejak masuk bulan ke 2 sampai bulan ke-6, 

kemudian terjadi peningkatan perlahan sampai bulan ke-10, sampai bulan seterusnya 

dalam respon negatif. Guncangan yang terjadi pada nilai tukar dollar AS terhadap 

rupiah, pada bulan pertama ISSI merespon stabil positif, kemudian pada bulan ke-4 

meningkat sampai bulanke-6, kemudian mengalami penurunan hingga bulan 10, dan 

stabil dalam  respon positif. 

Ketika harga minyak dunia (HMD) mengalami guncangan, maka ISSI 

merespon guncangan tersebut  secara positif berfluktuatif namun tetap dalam respon 

positif. Dalam keterkaitanya pada pasar saham global, ISSI merespon positif 

guncangan yang terjadi pada DJIJP hingga pada bulan 4, akan tetapi respon berubah 

negatif setelah bulan 5 respon menurun negatif. Guncangan yang terjadi pada IMUS 
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cenderung fluktuatif respon positif diawal akan tetapi menurun negatif hingga bulan 

10. Sedangkan guncangan pada DJIEU direspon positif oleh ISSI secara fluktuatif 

namun tidak besar hingga pada bulan 10. 

 

4.8. Uji Variance Of Decomposition 

Dilihat dari tabel 4.8, dimana ISSI didominasi oleh guncangan pada BI rate 

dengan varian tingkat bunga positif sebesar 0.555276 persen.Varian BI rate terus 

menunjukan tren naik sejak terjadi guncangan di periode 2 (positif). Sementara variabel 

nilai tukar juga mempengaruhi ISSI. 1 guncangan pada ER akan membuat varian 

sebesar 0.317859 persen di periode 2, namun varian ER menunjukkan tren yang 

menurun (negatif). Hal yang sama dengan indeks ISSI juga ditunjukkan oleh variabel  

ISSI itu sendiri. 1 guncangan standar deviasi membuat varian berada di angka 96.92655 

persen dengan kecenderungan menurun (negatif). 

Tabel 4.8 Variance Of Decomposition 

 Perio

de S.E. ISSI 

BIRAT

E ER HMD DJIJP IMUS DJIEU 

 1 

 4.9649

74 

 100.00

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 0.0000

00 

 2 

 7.5054

28 

 96.926

55 

 0.5552

76 

 0.3178

59 

 1.1039

79 

 0.7265

92 

 0.3382

21 

 0.0315

27 

 3 

 9.2013

15 

 95.507

64 

 1.5347

17 

 0.3773

95 

 0.7484

98 

 1.4092

68 

 0.2455

29 

 0.1769

53 

 4 

 10.789

91 

 89.869

43 

 3.7015

41 

 0.5802

54 

 1.3740

60 

 3.1185

31 

 1.2268

31 

 0.1293

53 

 5 

 12.382

05 

 81.322

23 

 11.882

28 

 2.1678

11 

 1.0529

76 

 2.4295

36 

 1.0111

83 

 0.1339

88 

 6 

 13.954

87 

 72.561

11 

 20.270

36 

 3.2469

07 

 0.8293

06 

 2.1776

06 

 0.8014

88 

 0.1132

24 

 7 

 15.172

31 

 66.476

28 

 25.789

86 

 3.2988

86 

 0.7210

26 

 2.0826

16 

 1.4825

10 

 0.1488

22 

 8 

 16.134

77 

 62.082

28 

 28.974

77 

 3.2211

47 

 0.6388

29 

 2.2002

56 

 2.7203

44 

 0.1623

77 

 9 

 16.971

71 

 59.512

45 

 30.711

77 

 2.9931

77 

 0.7856

35 

 2.1627

59 

 3.6762

83 

 0.1579

31 

 10 

 17.859

88 

 57.328

00 

 31.965

22 

 2.7757

08 

 1.2420

77 

 2.0814

02 

 4.4512

78 

 0.1563

09 

 

• KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

• Berdasarkan hasil uji kointegrasi dari data periode penelitian Juni 2011 hingga 

April 2018, dapat diambil kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh dari variabel 

independen terhadap ISSI, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. Sementara pengaruh yang paling signifikan dari hasil uji VECM dalam 

jangka pendek dan jangka panjang ditunjukkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar US (ER), Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP), Dow Jones 
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Islamic Market Index US (IMUS), dan Dow Jones Islamic Market Index Europe 

(DJIEU). 

• Berdasarkan uji FEDV bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel yang paling 

dominan memberikan kontribusi pada pergerakkan ISSI adalah variabel BI rate 

dan variabel ISSI itu sendiri (fundamental keuangan emiten).  Ini dimungkinkan 

karena investor yang ada di pasar modal Indonesia masih didominasi oleh 

investor asing yang lebih memperhatikan kondisi bursa Amerika Serikat, 

pergerakan nilai tukar dolar, dan fundamental keuangan emiten. Berdasarkan 

penelitian dengan uji FEDV, didapat hasil bahwa perkembangan yang terjadi di 

pasar Amerika yang diwakili oleh Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS) 

sangat diperhatikan oleh investor yang berinvestasi di saham konstituen ISSI. 

Terlebih DJIJP, IMUS dan DJIEU termasuk dalam 10 besar saham terbesar 

dalam DJIMI dan adanya efek penularan sangat mempengaruhi pergerakan ISSI.  

Selain itu, investor juga sangat memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah dalam 

mengelola investasinya pada saham berbasis syariah di ISSI. Dan terpenting, 

semua pergerakaan ISSI sangat dipengaruhi oleh fundamental emiten yang ada 

di kumpulan ISSI. Fundamental sangat penting sebagai acuan investor 

berinvestasi dengan aman. Indeks Dow Jones Islamic Market Index, Harga 

Minyak Dunia, Kurs rupiah terhadap dollar amerika, dan kesehatan saham yang 

tergabung dalam ISSI, sangat berkontribusi terhadap pergerakan ISSI. 

• Berdasarkan hasil uji peramalan (forecasting) dengan IRF, didapat kesimpulan 

bahwa sebelum mendapatkan kestabilanya, ISSI berfluktuasi dalam merespon 

guncangan atau shock yang terjadi pada variabel BI rate, Nilai Tukar, Harga 

Minyak Dunia, DJIJP, IMUS, dan DJIEU. Secara umum dapat disimpulkan, 

variabel makroekonomi, dan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI), 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ISSI, yang bias menjadi acuan dari 

investor untuk bertransaksi di saham yang berada dalam kategori ISSI. Investor 

bisa mengambil keputusan berinvestasi dengan melihat trend yang terjadi pada 

ISSI yang dipengaruhi oleh faktor BI rate, Nilai Tukar, Harga Minyak Dunia, 

DJIJP, IMUS, dan DJIEU. Bahkan pergerakan ISSI juga dipengaruhi oleh 

variabel ISSI itu sendiri, yaitu variabel fundamental keuangan emiten. 

• SARAN 

• ISSI merupakan indeks syariah di Bursa Efek Indonesia yang tergolong baru, 

namun demikian diharapkan ISSI mampu menjadi barometer dalam 

meningkatkan gairah pasar modal syariah di Indonesia. Dikarenakan sebagian 

besar masyarakat Indonesia beragama muslim, diharapkan dengan adanya ISSI 

mampu menarik minat masyarakat Indonesia dalam berinvestasi saham syariah. 

Perlunya proses screening yang dilakukan secara rutin untuk menjaga saham 

agar tetap terjaga sesuai prinsip syariah.  

• Perlunya dorongan dari pasar modal untuk memberikan pemahaman-

pemahaman terkait investasi pada saham syariah bagi masyarakat yang 
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tergolong masih awam akan saham syariah, guna meningkatkan perkembangan 

pasar modal syariah di Indonesia. 

• Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan variabel 

independen syariah yang lebih mempengaruhi secara langsung terhadap 

pergerakan ISSI. 
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