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ABSTRAK 

 

Dewasa ini perkembangan instrumen investasi kian menunjukan 

eksistensinya. Telah banyak ditawarkan berbagai macam piihan 

investasi yang sesuai dengan kebutuhan investor dan perkembangan 

zaman. Tidak hanya saham, obligasi dan reksadana, sukuk kini dapat 

menjadi pilihan investasi yang menarik dan sesuai dengan prinsip 

syariah. Dalam teori permintaan, harga barang lain merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu barang pengganti 

seperti halnya dengan sukuk Negara ritel SR-006 disubsitusi dengan 

Deposito Mudharabah dan ORI 011 dimana memiliki waktu 

penawaran yang bersamaan. Adapun tujuan dalam penelitan ini untuk 

melihat pengaruh harga sukuk negara ritel SR-006, tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah dan harga ORI 011 terhadap permintaan sukuk 

negara ritel SR-006 secara persial dan simultan serta mengetahui 

sukuk negara ritel dalam perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, objek penelitian ini 

adalah Sukuk Negara Ritel SR-006, Deposito Mudharabah dan ORI-

011 dengan menggunakan teknik Sampling Jenuh terhadap tingkat 

permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji T, uji F dan regresi linier 

berganda dengan menggunakan IBM SPSS statistic 20.  

Hasil penelitian ini menunjukan variabel independen harga Sukuk 

Negara Ritel Sr-006, Bagi Hasil Deposito Mudharabah secara 

simultan berpengaruh terhadap tingkat permintaan Sukuk Negara Ritel 

Sr-006, secara persial variabel harga Sukuk Negara Ritel Sr-006, 

Tingkat Bagihasil Deposito Mudharabah, Dan Harga Ori 011 tidak 

berpengaruh terhadap tingkat permintaan Sukuk Negara Ritel Sr-006. 

 

Kata Kunci: Sukuk, Deposito Mudharabah, ORI, Permintaan 

Sukuk 
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MOTTO 

 

 فَاْذُكُرْونِْيْٓ اَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوا لِْي َوََل تَْكفُُرْونِ 

(251)البقرة:    

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari nikmat-Ku.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul dilakukan untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang 

lingkup dalam penelitian ini. Adapun istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Harga Sukuk Negara 

Ritel SR-006, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan 

Harga Ori-011 terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel 

SR-006 dalam Perspektif Ekonomi Islam” akan penulis uraikan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu peristiwa 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Harga merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.
2
 

3. Sukuk Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama 

Indonesia No:/32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, 

adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dilakukan 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.
3
 

4. Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 merupakan bentuk SBSN 

tanpa warkat (scriptless) dan dapat diperdagangkan di pasar 

sekunder dengan jenis akad Ijarah Asset To Beleased yang 

diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2014 dan jatuh tempo pada 

tanggal 5 Maret 2017.
4
 

                                                           
1 Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 

1045. 
2 Ibid,  h. 651 
3Fatwa DSN No.32.DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah  
4 Putri Nur Sekarsari “Tinjauan Hukum Slam Terhadap Konsep Sukuk Negara 

Ritel Seri SR-006 Tahun 2018-2020 Di Indonesia” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2019). h.4  



 2 

5. Bagi Hasil adalah system dimana dilakukannya perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. 
5
 

6. Deposito Mudharabah adalah investasi yang hanya bisa ditarik 

pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang 

deposito mudharabah dengan bank. Deposito mudharabah 

dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian 

antara pemegang deposito dengan bank.
6
 

7. Harga ORI 011 Adalah sebagai salah satu cara untuk 

diversifikasi investasi, dimana diversifikasi adalah strategi 

penempatan dana investasi ke instrument investasi yang 

berbeda beda untuk meminimalisir risiko. Dimana sukuk ritel 

011 merupakan seri ritel ke 11.
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan instrumen investasi kian menunjukan 

eksistensinya. Telah banyak ditawarkan berbagai macam piihan 

investasi yang sesuai dengan kebutuhan investor dan 

perkembangan zaman. Tidak hanya saham, obligasi dan reksadana, 

sukuk kini dapat menjadi pilihan investasi yang menarik dan sesuai 

dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi, Sukuk 

merupakan surat berharga yang menunjukkan penyertaan 

kepemilikan atas aset perusahaan, dan bukan merupakan surat 

pengakuan utang. Sukuk yang diterbitkan berada di bawah Fatwa 

MUI dengan kendali Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian 

keabsahan sukuk yang diterbitkan jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan kesyariahannya. Perbedaan mendasar 

lainnya adalah sukuk mendapatkan bagi hasil dari hak atas 

                                                           
5 Wirdayani Wahab “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di 

Bank Syariah” (E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 1, No 2, 2016). H 168  
6 Rismawati Dan Siti Ita Rosita, “Pengaruh System Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestadi Pada Bank Syariah”. (Jurnal 

Ilmiah Akuntasi Kesatuan Vol. 2 No. 1, 2018). h 94 
7Http://www.Kemenkeu.Go.Id/Media.12052/Materi-Marketing-Sr011-Pt.Pdf 

Diakses 27 Maret 2021 pukul. 15.13 

http://www.kemenkeu.go.id/Media.12052/Materi-Marketing-Sr011-Pt.Pdf
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sertifikat kepemilikan yang dipegang, sedangkan obligasi 

mendapatkan bunga atau kupon.
8
 

Sukuk memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat 

dimiliki oleh investor ritel dengan nominal yang ringan dan 

tergolong investasi yang mudah dicairkan. Bagi penerbit, sukuk 

berperan sebagai alternatif sumber pendanaan Ketika sedang 

mengalami deficit anggaran. Hasil dari penjualan sukuk dapat 

menjadi tambahan modal bagi penerbit. Sukuk juga dapat 

diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN). 
9
 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara, pemerintah secara langsung mendukung 

dibentuknya instrumen investasi syariah ini. Undang-Undang 

tersebut secara otomatis menjadi payung hukum diterbitkannya 

sukuk, sehingga menjadi sarana investasi yang telah dilegalkan 

oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang SBSN 

menyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemerintah 

yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal 

Pengelola Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), sudah dipastikan 

instrumen ini terjamin keamanannya. Adapun tujuan penerbitan 

SBSN yang berdasarkan Undang-Undang SBSN Pasal 4 adalah 

untuk membiayai APBN dan Proyek juga memperkuat potensi 

SBSN sebagai instrumen investasi dan pembiayaan.
10

 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah terus melakukan 

upaya-upaya yang bersifat pembangunan demi terciptanya laju 

perekonomian yang sehat, efektif serta efisien. Upaya pemerintah 

sebagai penyediaan barang-barang publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tentunya membutuhkan dana operasional 

yang cukup banyak. Hal ini berdampak pada peningkatan APBN 

setiap tahunnya. Tidak menyangkal peningkatan APBN 

menimbulkan utang negara, karena negara mengalami defisit 

                                                           
8 DR. Andri Soemitra, M.A. Bank Lembaga Keuangan Syariah. 2 ed. (Jakarta: 

kencana, 2020), h.131-132 
9 Muchlis Yahya, “Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi 

Syariah (Sukuk) Dalam Menutup Defisit APBN”. (Jurnal Economika, Vol. VI, Ed. 2 

2015), h. 40 
10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 



 4 

dimana pendapatan Negara lebih kecil dari pada jumlah belanja 

Negara. Berikut ini adalah tabel anggaran pembelanjaan dan 

belanja negara periode tahun 2018-2020: 

Tabel 1 

Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara  

Periode 2018-2020 

Tahun Pendapatan Negara Belanja Negara 

2018 1.894,7 T 2.220, 7 T 

2019 2.165,1 T 2.461,1 T 

2020 2.233,2 T 2.540,4 T 

Sumber: Kemenkeu.go.id, data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2018 pendapatan Negara 

diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 T lebih kecil dari belanja Negara 

sebesar Rp 2.220,7 T. Kemudian pada tahun 2019 ada kenaikan 

pendapatan Negara sebesar 2.165,1 T dan kenaikan pada belanja 

Negara sebesar 2.461,1 T. Kemudian pada tahun 2020 ada 

kenaikan pendapatan Negara sebesar 2.233,2 T dan kenaikan pada 

belanja Negara sebesar 2.540,4 T. Pendapatan Negara yang belum 

optimal merupakan hal yang kurang baik guna mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan. tentunya harus disikapi dengan 

kebijakan yang matang guna menghadapi risiko perekonomian 

agar terhindar dari defisit anggaran. Untuk itu, pemerintah akan 

melakukan berbagai upaya dengan cara memperoleh pinjaman. 

Pemerintah dapat meminjam dana jangka panjang kepada 

masyarakat dalam bentuk instrument investasi, seperti obligasi 

pemerintah (government band). Obligasi pemerintah mempunyai 

sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, perbedaannya terletak 

pada penerbitannya adalah pemerintah bukan perusahaan swasta, 

sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan 

dengan obligasi perusahaan. Untuk itu, salah satu produk 

instrument investasi yang pemerintah terbitkan berupa Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk.
11

 

                                                           
11H.M. Jogiyanto, Teori portofolio dan Analisis Investasi edisi sepuluh. 

(Yogyakarta: BPFE, 2015), h. 214 
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Penerbitan sukuk dipasar domestik telah mendorong 

pengembangan pasar keuangan syariah dengan menyediakan 

instrument keuangan berbasis syariah, khususnya untuk sukuk ritel. 

Dalam dua belas tahun terkahir, penerbitan sukuk ritel telah 

mencapai 15 seri dan selalu mendapat sambutan positif dari 

masyarakat. Nominal penerbitan dan jumlah investor terus 

meningkat setiap tahunnya. Beberapa kali pemerintah menerbitkan 

sukuk ritel yang memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap 

seri. Adapun untuk karakteristik Sukuk Negara Ritel SR-006, yaitu 

diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah asset to be leased. 

Sukuk yang menggunakan akad ijarah asset to be leasad berupa 

proyek bangunan. Sukuk Negara Ritel SR-006 memiliki tenor 

selama tiga tahun dengan masa penawaran dari tanggal 14 s.d 28 

Februari 2014, dan jatuh tempo pada 5 Maret 2017. Sukuk ini 

memiliki tingkat imbal hasil sebesar 8,75%, lebih besar 2,75% dari 

sukuk ritel sebelumnya dan memiliki imbal hasil yang lebih besar 

dari semua seri yang telah diterbitkan.
 12

 

Dana yang diperoleh pemerintah dalam penerbitan Sukuk 

Negara Ritel SR-006 akan digunakan untuk membiayai proyek 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. 

Berdasarkan catatan Kemenkeu, ada total 287 proyek APBN 

senilai Rp 27,7 triliun yang menjadi underlying asset penerbitan 

SR-006 ini. Sampai dengan penutupan masa penawaran dari 

tanggal 14 s.d 28 Februari 2014, jumlah total pemesanan yang 

masuk melalui 28 agen penjual Sukuk Negara Ritel SR-006 

sebesar Rp 19.354.490.000.000,00 (Rp 19,35 T).
13

  

Pemerintah telah berhasil menjadikan sukuk sebagai alternatif 

pembiayaan APBN yang difisit sekaligus sebagai sarana investasi 

bagi investor. Khususnya pada Sukuk Negara Ritel SR-06 yang 

mengalami kenaikan total investor sebanyak 16.899 orang yang 

                                                           
12http;//www.kemenkue.go.id/page/load/1529 diakses diakses pada tanggal 26 

Maret 2021 Pukul 13.00 WIB 
13 Indonesia Bond Pricing Agency, 2014. 
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berarti menunjukkan peningkatan sebesar 195% dari seri 

sebelumnya.
14

 

Total investor yang mengalami peningkatan, menandakan 

bahwa semakin banyak permintaan untuk berinvestasi pada 

penerbitan ini. Faktor yang mempengaruhi permintaan aset adalah 

kekayaan. Salah satu faktor pengambilan keputusan suatu investasi 

adalah harga per unit sukuk. Pada kurva permintaan obligasi miliki 

kemiringan yang negatif, yaitu apabila harga yang ditawarkan 

rendah, maka permintaan obligasi akan mengalami kenaikan. 

Artinya ketika harga yang ditawarkan sesuai dengan kekayaan 

yang dimiliki masyarakat, maka permintaan investor akan 

mengalami kenaikan.
15

 Sehingga wajar apabila Sukuk Negara Ritel 

SR-006 mengalami tingginya permintaan pada saat ditawarkan 

Ketika terbit. 

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Deposito, menerangkan bahwa tingkat bagi hasil deposito adalah 

tingkat manfaat yang didapatkan nasabah karena telah bersedia 

menitipkan dananya pada deposito.
16

 Tingkat bagi hasil yang 

diterima berdaarkan pada semakin tinggi pendapatan, maka 

semakin tinggi pula imbalan yang akan diterima. Berdasarkan 

asumsi tersebut, maka beberapa nasabah cenderung lebih memilih 

menitipkan dana pada deposito mudharabah daripada berinvestasi 

diinstrumen keuangan lainnya. Masyarakat menaruh harapan akan 

memperoleh imbal hasil yang tinggi sesuai dengan uang yang 

dititipkan. Bagi hasil deposito mudharabah diasumsikan sebagai 

asset alternative dari sukuk Negara ritel SR-006.  

Obligasi Republik Indonesia (ORI) juga dapat dijadikan sebagai 

salah satu asset alternative lainnya selain deposito mudharabah. 

Persamaan sukuk Negara ritel (SR) dan ORI adalah surat hutang 

yang sama-sama diterbitkan oleh pemerintah, artinya mereka 

memiliki karakteristik yang hampir sama. Tentunya, besaran kupon 

                                                           
14 DJPPR Kemenkeu, Siaran Pers Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel (Seri SR 

001 S/D SR 10), www.kompas.com/siaran-pers-hasil-penjualan-sukuk-negara-ritel-sr-

10, diakses pada tanggal 26 Maret pukul 15.30 WIB 
15 Fredderic S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Uang, 8 ed. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 128 
16 Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito 

http://www.kompas.com/siaran-pers-hasil-penjualan-sukuk-negara-ritel-sr-10
http://www.kompas.com/siaran-pers-hasil-penjualan-sukuk-negara-ritel-sr-10
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yang ditawarkan pemerintah juga menjadi salah satu pertimbangan 

dalam melakukan investasi. 

Asset alternative seperti deposito mudharabah ataupun 

instrumen ORI dapat berperan sebagai barang substitusi 

(pengganti) dari instrumen SR. Dalam teori permintaan, harga 

barang lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

permintaan, yaitu barang pengganti seperti halnya dengan sukuk 

Negara ritel SR-006 disubsitusi dengan deposito mudharabah 

ataupun ORI 011, yang memiliki waktu penawaran yang 

bersamaan. Jika terjadi kenaikan harga serta kupon maupun tingkat 

bagi hasil yang ditawarkan lebih tinggi daripada sukuk Negara ritel 

SR-006, maka akan menyebabkan permintaan sukuk Negara ritel 

SR-006 turun, dan permintaan terhadap instrument investasi 

lainnya seperti deposito mudharabah ataupun ORI 011 naik, begitu 

juga sebaliknya. 
17

 

Tingkat imbal hasil deposito mudharabah dan harga serta 

kupon pada ORI 011 pat mempengaruhi penurunan permintaan 

sukuk Negara ritel SR-006. Hal ini sesuai dengan teori permintaan 

barang/jasa dimana dapat terjadi apabila harga barang lain asset 

alternative memiliki hubungan negatif terhadap harga barang 

relatif yang akan berpengaruh terhadap permintaan asset relative.
18

 

Berarti semakin tinggi keuntungan dari asset alternative, maka 

akan membuat semakin rendah permintaan Sukuk Negara Ritel.  

Hal ini diperkuat pada fenomena yang terjadi pada saat awal 

Sukuk Negara Ritel SR-006 diterbitkan tanggal 5 Maret 2014. 

Penerbitan ini memperoleh antusias yang sangat tinggi dari 

masyarakat hingga melebihi target permintaan yang ditetapkan, 

dengan tingkat kupon yang ditawarkan sebesar 8,75%. Sementara 

pada tahun yang sama, keuntungan yang didapat dari tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah dan ORI 011 masih dibawah dari 

Sukuk Negara Ritel SR-006. Tentunya hal ini membuktikan bahwa 

                                                           
17. Masyhuri, . . . ., h 77 
18 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 77 
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tingkat permintaan dapat ditentukan dari keuntungan yang 

didapat.
19

 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan menganalisa 

secara lebih dalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan sukuk Negara ritel seri SR-006. Fokus penelitian ini 

dimaksudkan untuk memaksimalkan produk ini sehingga dapat 

digunakan sebagai instrument pendukung dalam pembangunan 

infrastruktur Negara dengan analisa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel 

SR-006, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan Harga 

ORI-011 Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel 

SR-006 Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah, terfokus dan tidak 

meluas, maka penulis membatasi penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-006, tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, dan harga ORI-011 terhadap tingkat 

permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 dan melihat Sukuk Negara 

Ritel dalam prespektif ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-006, 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan Harga Ori 011 

Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-006, 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan Harga Ori 011 

                                                           
19 Farida Nur Afina, „Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel 006, Bagi Hasil 

Mudharabah, Nilai Kurs Rupiah Dan Harga Ori 011 Terhadap Permintaan Sukuk 

Riterl SR 006‟, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018. 
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Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

secara simultan? 

3. Bagaimana Sukuk Negara Ritel dalam prespektif ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-006, 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan Harga Ori 011 

Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

secara parsial. 

2. Unruk mengetahui pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-006, 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, dan Harga Ori 011 

Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

secara simultan. 

3. Unruk mengetahui Sukuk Negara Ritel dalam prespektif 

ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara akademis, menambah khasnah keilmuan. Memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi pembava mengenai dunia 

investasi berbasis syariah, khususnya investasi pada jenis 

instrument sukuk. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian berikutnya. 

2. Secara praktis, membuka wawasan pesnyusun maupun 

masyarakat tentang pentingnya berinvestasi secara syariah 

sebagai alternative dalam turut mengisi pembangunan negeri, 

serta sebagai wujud cerminan diri kesadaran dalam partisipasi 

masyarakat untuk pembangunan infrastruktur Indonesia yang 

lebih baik.  

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Dalam melakukan penelitian ini penulis berusaha mencari, 

membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait 

dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk menjadi 
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acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun 

menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literature 

yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan penulis kajian ini 

seperti beberapa penelitian berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nur Sekarsari (2019) yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Sukuk 

Negara Ritel Seri Sr-006 Tahun 2018-2020 Di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi 

Syariah Ijarah bahwa penerbitan sukuk negara ritel seri SR-006 

telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan memenuhi 

ketentuan bahwa obligasi syariah ijarah merupakan obligasi 

syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan 

substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

syariah. Perbedaan pada penelitian ini terhadap penelitian 

terdahulu terdapat pada variabel independen dan variabel 

dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah Harga Sukuk Negara Ritel SR-006, Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Harga Ori 011 dan 

variabel dependen adalah pada penelitian ini adalah tingkat 

permintaan sukuk Negara ritel SR-006 sedangkan penelitian 

terdahulu variabel independen yang digunakan adalah fatwa 

dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia Nomor 

41/DSN-MUI/III/2004 sedangkan variabel dependen nya adalah 

tinjauan hukum islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nailuz Zulfa (2018) yang 

berjudul Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel 

Menggunakan Akad Ijarah Asset To Be Lease Di Pt. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. Cabangan Semarang.hasil penelitian 

menyatakan bahwa praktik penjualan Sukuk Negara Ritel yang 

berlaku di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 

76/DSNMUI/ VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be 
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Leased. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terdapat pada objek penelitian, variabel dependen dan 

independen pada penelitian ini adalah Harga Sukuk Negara 

Ritel SR-006, Tinkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan 

Harga Ori 011 dan variabel dependen pada penelitian ini adalah 

tingkat permintaan sukuk Negara ritel SR-006 sedangkan pada 

penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan 

merupakan penjualan sukuk ritel di Pt. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Cabang Semarang. dan variabel independen 

yang digunakan adalah memorandum informasi sukuk ritel SR-

006 dan Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 

tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hakiki Siregar (2018) yang 

berjudul Pengaruh Saham Syari‟ah, Sukuk, Dan Reksadana 

Syari‟ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.Hasil 

analisis menunjukkan bahwa saham syari‟ah berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

tetapi sukuk/obligasi syari‟ah dan reksadana syari‟ah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional. Perbedaan pada penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen dan 

variabel independen serta periode pengamatan. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah Harga Sukuk Negara 

Ritel SR-006, Tinkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan 

Harga Ori 011 dan variabel dependen pada penelitian ini adalah 

tingkat permintaan sukuk Negara ritel SR-006 periode 2018-

2020 sedangkan pada penelitian terdahulu variabel dependen 

yang digunakan merupakan partumbuhan ekonomi nasional 

periode 2013-2020 dan variabel indenpenden yang digunakan 

adalah Saham syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Larasati (2019) yang 

berjudul Pengaruh Inflasi Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap 

Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah 

Mandiri Di Indonesiatahun 2011-2018. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa hasil uji parsial yaitu variabel inflasi dan 

nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah 



 12 

simpanan deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. 

Sedangkan secara bersama-sama (simultan) variabel inflasi dan 

nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. koefisien determinasi R2 

sebesar 70,7% yang artinya bahwa kedua variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya29,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen 

dan variabel independen serta periode pengamatan. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah Harga Sukuk Negara 

Ritel SR-006 periode 2018-2020. Sedangkan pada penelitian 

terdahulu variabel dependen yang digunakan merupakan jumlah 

simpanan Deposito Mudharabah dan variabel independen yang 

digunakan adalah Inflasi dan Nisbah Bagi Hasil periode 2011-

2018. 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Hakiki Siregar (2018) yang 

berjudul pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil analisis 

menunjukan bahwa saham syariah berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetapi 

sukuk/obligasi dan reksadana syariah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan 

pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

variabel dependen dan variabel independen serta periode 

pengamatan. Variabel independen pada penelitian ini adalah 

Harga Sukuk Negara Ritel SR-006, Tinkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah Dan Harga Ori 011 sedangkan pada penelitian 

terdahulu variabel dependen yang digunakan merupakan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan variabel independen yang 

digunakan adalah saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana 

Syariah. 
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H. Sistematika penulisan  

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum alur 

penelitian ini yang terdiri atas sebagai berikut : 

BAB I  :   Pada Bab ini membahas Pengasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian 

Terdahulu yang Relevan dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II  :   Pada bab ini membahas landasan teori dan pengajuan 

hipotesis, yang terdiri dari 9 subbab yaitu kajian teori 

yang berisi XXX. Dan juga berisi kerangka berfikir 

serta hipotesis penelitian. 

BAB III  : Pada bab ini tersusun atas metode penelitian, yang 

berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan metode analisis data XXX. 

BAB IV : Berisi tentang deskripsi objek penelitian, 

pengungkapan hasil analisis data dan pembahasan 

mengenai pengaruh harga Sukuk Negara Ritel SR-

006, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan 

harga ORI-011 terhadap tingkat permintaan Sukuk 

Negara Ritel SR-006 dan melihat Sukuk Negara Ritel 

dalam prespektif ekonomi Islam. 

BAB V  : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

terdiri atas simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Kajian Teori 

a. Teori Investasi 

Teori memiliki fungsi sebagai wahana yang berguna 

untuk meramal dan menjelaskan suatu fenomena 

berdasarkan data fakta yang ada. Teori juga merupakan hal 

yang penting karena berguna sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. Teori adalah 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.
20

 Teori Investasi adalah teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini, berikut adalah penjelasan masing-

masing teori: 

1) Teori Neo Klasik yang diwakili oleh teori pertumbuhan 

Robert Sollow dan Trevor Swan, 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 makin tinggi 

kapasitas produksi per tenaga kerja.
21

 Tokoh Neo Klasik, 

Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada 

bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, 

                                                           
20 Hery, Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis. (Jakarta: PT. Grasindo, 

2017). h. 100 
21 Jhingan, M.L., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. (Jakarta: Raja Grafindo, 

2004). h. 274-276 
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kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi daiam 

proses pertumbuhan ekonomi.
22

; 

2) Teori Harrod-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 menamba 

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.
23

 

b. Teori Permintaan Aset 

Aset merupakan suatu item yang dimiliki oleh 

perorangan atau perusahaan yang memiliki nilai uang. Ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang investor 

dalam memutuskan untuk membeli atau melepaskan suatu 

aset: 
24

 

1) Kekayaan    

Ketika tingkat kekayaan seseorang meningkat, maka 

dia memiliki tambaham kekayaan yang dapat digunakan 

untuk membeli aset, sehingga akan meningkatkan 

permintaannya terhadap aset. Respon permintaan 

terhadap suatu jenis aset sebagai akibat terjadinya 

perubahan tingkat kekayaan seseorang berbeda-beda. Hal 

ini tergantung pada tingkat respon dari permintaan suatu 

                                                           
22 Arsyad, Lincolin., Ekonomi Pembangunan, Edisi 5. (Yogyakarta: STIE YKPN, 

2010). h. 88-89 
23 Sadono Sukirno., Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar 

Kebijakan, Edisi 2. (Jakarta: Kencana, 2007). h. 256-257 
24  Frederic S. Mishkin, . . . ., h 126-128 
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jenis aset terhadap perubahan tingkat kekayaan, dapat 

diukur melalui elastisitas kekayaan terhadap permintaan 

(wealt elasticity of demand). Elastisitas kekayaan 

terhadap permintaan mengukur berapa besar presentase 

perubahan kuantitas permintaan atas suatu jenis aset 

sebagai respon dari adanya presentase perubahan 

kekayaan. Semakin tinggi presentase perubahan 

permintaan atas suatu aset dibandingkan presentase 

perubahan kekayaan, maka semakin tinggi elastisitas 

kekayaan atas permintaan suatu aset. 

2) Ekpektasi Pengembalian (Expected Return)  

Pengembalian (return) dari suatu aset mengukur 

berapa besar keuntungan yang diperoleh apabila kita 

menyimpan aset tersebut. Pada saat kita memutuskan 

untuk membeli suatu aset, kita akan dipengaruhi oleh 

besarnya ekspektasi pengembalian (expected return) yang 

akan kita peroleh dari penyimpanan aset tersebut. Ketika 

tingkat pengambalian yang diharapkan sekarang akan 

turun, dan permintaan aset tersebut juga akan turun. 

Ekpektasi atas tingkat pengembalian relatif antar aset 

juga menjadi hal yang mempengaruhi permintaan atas 

aset. Jika investor berekspektasi tingkat pengambalian 

saham akan lebih tinggi dari obligasi maka permintaan 

atas obligasi akan menurun sedangkan permintaan atas 

saham akan naik. Kesimpulannya adalah peningkatan 

pada expected return suatu aset relatif terhadap alternatif 

aset lainnya akan meningkatkan kuantitas permintaan 

dari aset tersebut, ceteris paribus. 

3) Risiko (Risk)  

Tingkat risiko atau ketidakpastian dari return suatu 

aset juga mempengaruhi permintaan aset tersebut. 

Semakin besar ketidakpastian akan pergerakan return 

dari suatu aset maka semakin besar resikonya. Resiko 

yang ada dalam suatu aset dapat diminimalkan dengan 

menggali informasi sebanyak-banyaknya atas suatu aset. 

Dari informasi tersebut seorang investor akan dapat 
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memperkirakan kemungkinan yang terjadi dimasa datang 

sehingga bisa mengantisipasinya. Jika resiko suatu aset 

meningkat relatif terhadap alternatif aset lainnya, 

kuantitas permintaan terhadap aset tersebut akan 

menurun, ceteris paribus.  

4) Likuiditas (liquidity)  

Kebutuhan akan likuiditas suatu aset semakin tinggi 

ketika kebutuhan atas transaksi harian meningkat. Aset 

berupa saham, lebih likuid dari pada aset berupa sebidang 

tanah. Semakin likuid suatu jenis aset relatif terhadap aset 

lainnya, maka aset tersebut akan semakin diinginkan 

sehingga kuantitas permintaannya akan meningkat.  

5) Imbal hasil aset lain  

Imbal hasil aset lain merupakan suatu perbandingan 

bagi seorang investor jika ingin menginvestasikan 

dananya. Imbal hasil aset lain juga dapat melihat 

investasi mana yang lebih menguntungkan bagi seorang 

investor dalam menanamkan modalnya. Karena dalam 

berinvestasi investor tentu saja mengharapkan return atau 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

c. Teori permintaan  

Dalam analisa ekonomi, permintaan terhadap suatu 

barang atau jasa terutama dipengaruhi oleh harga barang 

atau jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan 

yang akan dianalisa adalah perkaitan antara permintaan 

suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Sedangkan 

faktor lainnya dianggap tetap (ceteris paribus). Hukum 

permintaan tersebut pada hakekatnya merupakan suatu 

hipotesa yang berbunyi: “jika harga sesuatu barang turun, 

maka permintaan terhadap barang tersebut akan 

bertambah, sebaliknya jika harga suatu harga sesuatu 

barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut 

akan berkurang“. Jadi antara harga barang dengan 
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permintaan tersebut mempunyai sifat hubungan yang 

berlawanan arah negatif.
 25

 

 

2. Investasi 

a. Definisi Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.
26

  

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam 

aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, 

emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial 

(deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang 

umum di lakukan. Investasi dapat didefinisikan sebagai 

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam 

produksi yang efesien selam periode waktu tertentu.
27

 

Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga 

fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni
28

  

1) Investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 

meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional 

serta kesempatan kerja.  

2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi. 

3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

                                                           
25 Ida Nurani, SE., M.Si, Pengantar Ekonomi Mikro. (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2016). H 11-12 
26 Tendellin, E, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Cet. 1, 

(Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 1 
27 H.M. Jogiyanto, . . . ., h.5 
28 Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, “Pengaruh Investasi dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia, “Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, 

Vol. 1, No. 2, (2013): 1-8 
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b. Jenis-Jenis Investasi 

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

investasi pada aset finansial dan investasi pada aset rill. 

Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

investasi langsung dan investasi tidak langsung.
29

 

1) Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan 

membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di 

pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi 

langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva 

yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari 

bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan 

sertifikat deposito. 

2) Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan 

membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti 

reksadana. 

c. Investasi Syariah 

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah 

yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada 

beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan 

prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan 

ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.
30

 

1) Menurut jangka waktunya  

a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang 

dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. 

b) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang 

memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. 

c) Investasi jangka panjang. 

2) Menurut Risiko 

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua 

hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan 

sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. 

Dalam teori investasi di kenal istilah “high risk high 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah, (Jakarta : Laskar Aksara, 

2012), h.45. 
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return, low risk low return”. Dalam bahasa Arab, risiko 

dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga 

merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau 

kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan 

ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar 

dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya 

menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan 

penajaman pengertian gharar atau risiko.
31

 Seperti 

dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Quran Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3:  

لُِكۡم فِۡسق   ... ِمِۚ َذَٰ  ٣  ....َوأَن تَۡستَۡقِسُمىْا بِٱۡۡلَۡزلََٰ

Artinya : “…Dan (diharamkan juga) mengundi nasib 

dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak 

panah itu) adalah kefasikan.” 

Yaitu melakukan perbuatan tersebut akan 

mengakibatkan kefasikan, kesesatan, kebodohan, dan 

kemusyrikan. Allah Swt. telah memerintahkan kepada 

hamba-hamba-Nya yang beriman, apabila mereka merasa 

ragu dalam urusan mereka, hendaknya mereka 

melakukan istikharah kepada-Nya, yaitu dengan 

menyembah-Nya, kemudian memohon petunjuk dari-Nya 

tentang perkara yang hendak mereka lakukan.  

Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Ahlus Sunan 

meriwayatkan melalui jalur Abdur Rahman ibnu Abul 

Mawali, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu 

Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 

pernah mengajarkan kepada kami beristikharah dalam 

semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan Al-

Qur'an kepada kami. Sehingga apabila dalam suatu 

investasi terdapat ketidakpastian (uncertainty) maka 

investor bagaikan mengundi nasib, dan itu nerupakan 

sebuah kefasikan.
32

 

                                                           
31 Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2003),  h.50 
32 Ibid. 
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3. Sukuk (Obligasi Syariah) 

a. Definisi Sukuk (Obligasi Syariah) 

Secara bahasa, sukuk berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak (plural) dari kata Sakk yang 

memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa 

dengan sertifikat atau note. Secara praktis, sukuk merupakan 

bukti (claim) kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar 

penerbitan sukuk (underlying asset).
33

  

Obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu 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. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah akan 

mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga 

melainkan dalam bentuk bagi hasil/margin/fee.
34

 

Obligasi syariah lebih dikenal dengan nama sukuk yang 

merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti 

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 

pertanyaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas 

kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa 

atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu serta 

atas kepemilikan aset proyek tertentu atau aktivitas investasi 

tertentu.  

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi 

konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa 

penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagi pengganti 

bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying 

transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi 

dasar penerbit sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara 

                                                           
33 Eri Hariyanto, Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN Dan 

Sarana Investasi Masyarakat, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 4 
34 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi 

Syariah 
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para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar 

instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, 

gharar, dan maysir.
35

 

b. Dasar Hukum Sukuk (Obligasi Syariah) 

1) Al-Quran 

Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan sukuk 

berdasarkan yang tercantum dalam himpunan fatwa 

dewan syariah nasional adalah sebagai berikut :  

ا اَْوفُْىا بِاْلُعقُْىِد   َمنُْىٰٓ ٰٓاَيُّهَا الَِّرْيَه اَٰ   ( ١:  لمائدة)  يَٰ

Artinya: “hai orang-orang beriman, penuhilah akad-

akad itu..” (Q.S. Al-Maidah: 1)  

2) Hadits  

Hadits Nabi Riwayat Imam Ibnu Majah, Al-

Daruquthni, dan yang lain, Dari Abu Sa‟id Al-Kudri, 

Nabi SAW bersabda : “tidak boleh membahayakan 

(merugikan) diri sendiri maupun orang lain”. 

c. Karakteristik Sukuk (Obligasi Syariah) 

Beberapa karakteristik sukuk berdasarkan fatwa 

mengenai sukuk yang dikeluarkan oleh AAOIFI pada tahun 

2002 antara lain:
36

  

1) Sukuk mencerminkan bagian yang sama yang diterbitkan 

atas nama pemilik aset, dan menetapkan pemegang sukuk 

sebagai pemilik hak finansial dan kewajiban yang 

direpresentasikan oleh sukuk tersebut. 

2) Sukuk merepresentasikan porsi atau bagian kepemilikan 

terhadap suatu aset yang tersedia atau dibuat dalam 

rangka investasi (underlying asset), baik berupa aset non-

moneter, usufruct, jasa, maupun campuran dari beberapa 

jenis aset tersebut ditambah intangible rights, utang dan 

aset moneter. 

                                                           
35 DR. Andri Soemitra, M.A. . . . ., h.131-132  
36 Eri Hariyanto, . . . . h. 4-5 
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3) Sukuk diterbitkan berdasarkan akad atau prinsip-prinsip 

syariah. Dalam hal ini AAOIFI telah mengklasifikasikan 

14 akad dasar yang dapat digunakan dalam rangka 

penerbitan sukuk. 

4) Perdagangan sukuk mengacu pada aturan atau prinsip 

syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangan 

tersebut. 

5) Pemilik sukuk berbagi atas imbalan yang diterima dan 

menerima kerugian sesuai dengan proporsi sertifikat yang 

dimiliki oleh pemegang sukuk sebagaimana yang 

ditetapkan dalam prospektus.   

d. Jenis-Jenis Sukuk (Obligasi Syariah) 

Dalam UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara disebutkan beberapa jenis sukuk, antara 

lain:
37

 

1) Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad ijarah, yang satu pihak bertindak 

sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan 

hak guna (manfaat) suatu aset kepada pihak lain 

berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang 

disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah 

al-Muntahiyah Bittamlik (Sale and Lease Back) dan 

Ijarah Headlease and Sublease. 

2) Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang 

merupakan satu bentuk kerjasama, yang satu pihak 

menyediakan modal (rabb al-mal) dan pihak lain 

menyediakan tenaga dan keahlian (mudarib), keuntungan 

dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan 

perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian 

yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak 

penyedia modal. 

                                                           
37 Merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga 

Syariah Negara BAB I Pasal 1 Ketentuan umum poin 6 (enam) sampai 9 (sembilan),  

Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 
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3) Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang 

merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan 

untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek 

yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. 

Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung 

bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-

masing. 

4) Sukuk Istishna‟, yaitu sukuk yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad istishna yang 

merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli antara para 

pihak untuk pembiayaan suatu proyek. Adapun cara, 

jangka waktu, dan harga ditentukan oleh berdasarkan 

kesepakatan para pihak. 

Dalam AAOIFI Sharia Standars Nomor 17 dijelaskan 

bahwa sukuk dapat diklasifikasikan ke dalam 14 (empat 

belas) jenis sukuk berdasarkan akad dan underlying asset 

yang digunakan. Keempat belas jenis tersebut kemudian 

digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu; 

1) Sukuk berbasis akad Ijarah (Ijarah Based Sukuk), yang 

terdiri dari lima jenis sukuk; 

a) Sukuk Kepemilikan Aset yang Disewakan (Sukuk 

Milkiyah AlMaujudat Al-Mu‟jarah/ certificate of 

ownership in leased assets) 

b) Sukuk Kepemilikan Nilai Manfaat dari Aset Berwujud 

(Sukuk Milkiyah Manafi‟ al-A‟yan al-Maujudat/ 

Certificate of ownership of usufruct of existing assets). 

c) Sukuk Kepemilikan Nilai Manfaat Aset yang tersedia 

di Masa Depan (Sukuk Milkiyah Manafi‟ al-A‟yan 

„ala Wajhi Maushufah fi Dzimmah/ Certificate of 

ownership of usufruct of future assets) 

d) Sukuk Kepemilikan Jasa dari Penyedia Tertentu 

(Sukuk Milkiyah Al-Khadamat „ala wajhin 

mu‟ayyanin/ certificate of ownership in services of a 

specified party). 
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e) Sukuk Kepemilikan Jasa Tertentu di Masa Depan 

(Milkiyah alKhadamat „ala Wajhi Maushufah fi 

Dzimmah/ certificate of ownership of future secvices).  

2) Sukuk berbasis akad jual beli (Sale Based Sukuk), yang 

terdiri dari tiga jenis sukuk: 

a) Sukuk Murabahah 

b) Sukuk Istishna 

c) Sukuk Salam  

3) Sukuk berbasis akad kerjasama (Participation Based 

Sukuk), yang terdiri dari enam jenis sukuk. 

a) Sukuk Musyarakah 

b) Sukuk Mudharabah 

c) Sukuk Wakalah 

d) Sukuk Muzara‟ah 

e) Sukuk Musaqah 

f) Sukuk Mugharasah  

 

4. Bagi Hasil Deposito Mudharabah  

a. Definisi Deposito Mudharabah 

Deposito adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan 

valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu menurut perjanjian antar penyimapan dengan bank 

yang bersangkutan.
38

 Deposito berdasarkan UU Nomor 10 

tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomer 7 

Tahun 1992 tentang perbankan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dapat dilakukakan pada waktu-

waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan 

bank yang bersangkutan.
39

  

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah 

deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 

                                                           
38 Veithzal Rivai, Bank and Financial Instituation Management Conventional and 

Sharia System, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 417 
39 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah 
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Dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah 

deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Al-

mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak 

taua lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh 

modal dan pihak lain sebagai pengelola. Kemudian 

keuntungan akan dibagi rata yang adil sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak perjanjian 

di awal. 
40

 Berdasarkan Fatwa DSN –MUI Nomor 3 Tahun 

2000 mengemukakan dalam transaksi deposito mudharabah, 

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan 

bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka definisi deposito 

mudharabah adalah simpanan masyarkat yang disimpan 

kepada bank, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati 

antara nasabah dengan pihak bank dalam dengan prinsip 

syariah (bagi hasil) dan akad mudharabah. 

b. Ketentuan Deposito Mudharabah 

Ada pun ketentuannya adalah sebagai berikut :  

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul 

maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana.  

2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, 

termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.  

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang.  

4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

                                                           
40Abdulah, Thamrin dan Tantr, Ferancis, Bank dan Lembaga Keuangan, (Depok: 

Granfindo Persada, 2012) h. 220 
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5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional 

deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya.  

6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah 

keuntungan.  

c. Bagi Hasil   

Bagi hasil menurut Istilah adalah suatu sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia 

dana dan pengelola dana. Menurut terminologi asing 

(Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing, yaitu 

dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.
41

 Bagi 

hasil adalah pembagian keuntungan yang diperoleh atas 

usaha anatara pihak bank dan nasabah atas kesepakatan 

bersama dalam melakukan suatu kerjasama. Berdasarkan 

definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil 

merupakan suatu teknik distribusi pendapatan yang 

diperoleh atas jenis usaha yang ditanamkan pada sektor riil 

yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam.  

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting 

untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua 

belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama 

bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti 

telah menajdi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.
42

 

Karena hal di atas, Dewan Syariah Nasional memberikan 

fatwa sebagai acuan bagi bank syariah terdapat pada fatwa 

DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip 

Distribusi Hasil Usaha yaitu sebagai berikut:
43

 

1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi 

hasil (revenue sharing) maupun bagi hasil untung (profit 

sharing) dalam distribusi usaha dengan mitranya. 

                                                           
41 Edy Setiadi, Manajemen Treasury Bank Syariah, (Jakarta: Uin Syarif 

Hidayatullah, 2013), h. 81 
42 Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 

2009), h. 370 
43 Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha 
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2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), distribusi bagi 

hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil 

(revenue sharing).  

3) Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih 

harus disepakati dalam akad.   

                                                          

5.   Harga Obligasi Negara Ritel 011 

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah obligasi yang dijual 

kepada individu atau perorangan warga Negara Indonesia 

(WNI) melakukan agen penjual dipasar perdana dengan volume 

minimum yang telah ditentukan. Pihak selain individu atau 

perseorangan WNI dapat memiliki ORI dengan membelinya 

dipasar sekunder. Sama seperti surat utang lainnya, ORI 

menghasilkan pembayaran bunga secara berkala dan pelunasan 

pokok terhutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan 

yang diperjanjikan pada saat awal penerbitannya.  

Origin yang dimaksud sebagai instrumen investasi atau 

tabungan untuk masyarakat umum dan mekanisme pembayaran 

kupon dilakukan setiap bulan dan langsung ke rekening pemilik 

Bank sehingga mekanismenya sama seperti pembayaran bunga 

tabungan di bank. Manfaat bagi investor mencakup nilai satuan 

pembelian yang relatif kecil, pendapatan yang stabil, risiko 

yang relatif rendah dan penempatan yang aman karena dijamin 

oleh pemerintah, dan transparansi informasi obligasi. 

Karakteristik ORI dibandingkan dengan saham, deposito dan 

reksadana dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Perbedaan Saham, Deposito, Reksadana dan ORI 

Nama Saham Deposito 

Reksadan

a 

terproteks

i 

ORI 

Jatuh 

Tempo 
Tidakada Ada Ada Ada 



 30 

Kupon/bun

ga 
TidakAda 

Ada, 

Dapat 

berubah 

Tidak ada 

Ada,Ju

mlah 

diatas 

deposit 

Deviden Ada Tidak ada Tidak ada 
Tidak 

Ada 

Capital 

again 
Ada Tidak ada Ada Ada 

Jaminan 

Pemerintah 
Tidak ada 

Ada 

(maks 

Rp 2 

miliar 

Dengan 

syarat) 

Tidak ada 

Ada 

(tanpa 

Batasan 

Dan 

Syarat) 

Pasar 

Sekunder 
Dapat 

Tidak 

dapat 

Tidak 

dapat 
Dapat 

    Sumber : www.kemenkeu.go.id 

Penerbitan ori memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai 

penerbitan bukan hanya untuk membiayai anggaran negara 

tetapi juga untuk diverifikasi sumber pembiayaan, mengelola 

portofolio utang negara dan memperluas basis investor.
44

  

 

6. Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

Permintaan sukuk Negara ritel yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tingkat sukuk Negara ritel yang diminta 

atau yang terjual pada periode penjualan dipasar sekunder. 

Pasar sekunder merupakan tempat perdagangannya sekuritas 

setelah pasar perdana. Pasar ini berfungsi untuk menjaga 

perdagangan untuk tetap aktif, menfasilitasi proses penentuan 

                                                           
44Tarmiden sitorus. Pasar obligasi Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015). 

h. 121-122 
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harga melalui interaksi supply dan demand, serta membantu 

perusahaan secara tidak langsung untuk mencari dana baru.
45

 

Karakteristik pokok dari sukuk negara ritel seri SR-006 ini 

adalah sebagai berikut, dimana jenis akad yang digunakan 

adalah dengan menggunakan akad ijarah–Asset To Be leased, 

yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2018 dengan tanggal 

jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2020. Nilai nominal sukuk 

negara ritel seri SR-006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan 

oleh pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan, 

dengan nilai nominal per unit sukuk negara ritel seri SR-006, 

ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan 

imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap 

(fixed-coupon), dengan penetapan imbalan atau kupon per unit 

sukuk negara ritel seri SR-006 adalah sebesar 8,75% per tahun 

yang dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 5.
46

  

B. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

identifikassi sebagai masalah yang penting dan merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori 

yang telah dideskripsikan. Berikut ini adalah kerangka piker dalam 

penelitian ini: 

  

                                                           
45 Umam, K. Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustakak Setia. Wafa, Mohammad 

Agus Khoirul. (2010). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Permintaan Sukuk Ritel.Jurnal Ekonomi Islam.Volume Iv, No.2, 2013. h. 165 
46 Najmuddin Dan Faisal Amri, “Komparasi Obligasi Dan Sukuk Sebuah Tinjauan 

Fenomenologis,” Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol. 1., No.1, 

(Januari-Juni, 2016), h. 124   
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C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik 

menenai karakter popu lasi.
47

 Adapun dalam pengertian lainnya, 

hipotesis ialah jawaban sementara rumusan  masalah  

penelitian,dimana  rumusan masalah penelitian  telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
48

Hipotesis  adalah suatu dugaan 

sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu 

yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan 

demikian hipotesis merupakan dugaan sementara yang nantinya 

akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data.
49

. 

1. Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel Sr-006, tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, dan harga ori 011 Secara Parsial 

Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel Sr-006  

Dalam penilitian ini Harga sukuk Negara ritel SR-006 

dimaksudkan apabila dijalankan akan meningkatkan permintaan 

Harga ORI 011 yang merupakan salah satu cara untuk 

diversifikasi investasi, dimana diversifikasi adalah strategi 

penempatan dana investasi ke instrument investasi yang 

berbeda-beda untuk meminimalisir risiko. Dimana sukuk ritel 

011 merupakan seri ritel ke 11 permintaan terhadap tingkat 

permintaan sukuk Negara ritel SR-006. Berdasarkan uraian 

tersebut maka diajukan hipotesa: 

H1 : Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel Sr-006, tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah, dan harga ori 011 

berpengaruh Secara Parsial Terhadap Tingkat Permintaan 

Sukuk Negara Ritel Sr-006  

2. Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel Sr-006, Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah, Dan Harga Ori 011 Secara Simultan 

Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006 

Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 merupakan bentuk SBSN 

tanpa warkat (scriptless) dan dapat diperdagangkan di pasar 

                                                           
47Ety Rochaeti Dkk, Metodologi Penelitian Bisnis Dengam Aplikasi SPSS 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 104. 
48Sugiyono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfa Beta, 2001), 20 
49Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta : 

Rineka Cipta, 1992), 68. 
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sekunder dengan jenis akad Ijarah Asset To Beleased, setiap 

seri sukuk ritel, beberapa seri sukuk ritel yang diterbitkan, total 

jumlah pemesanan pembelian sukuk Negara ritel yang 

disampaikan oleh masyarakat melalui agen penjualan yang 

ditunjuk pemerintah telah melebisi dari target indikatif 

pemerintah. Hal ini disebabkan oleh minat beli masyarakat 

terhadap sukuk ritel yang demikian besar akibatnya. Deposito 

mudharabah dan Harga ORI 011 yang merupakan salah satu 

cara untuk diversifikasi investasi, dimana diversifikasi adalah 

strategi penempatan dana investasi ke investasi yang berbeda 

beda untuk meminimalisir risiko. Tentunya kedua instrument 

ini disinyalir dapat mempengaruhi permintaan terhadap sukuk 

negara ritel SR-006. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan 

hipotesa: 

H2 : Harga Sukuk Negara Ritel Sr-006, Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah, Harga ORI 011 Berpengaruh Secara 

Simultan Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara 

Ritel Sr-006 
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