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ABSTRAK 

 

 

Salah satu instrument paling populer yang dijual di pasar modal adalah saham. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada dasarnya diukur oleh suatu indeks harga saham. BEI memiliki beberapa indeks saham 

konvensional maupun indeks saham syariah. Indeks tersebut salah satunya adalah indeks Jakarta Islamic 

index (JII) sebagai indeks saham syariah, dan indeks IDX30 sebagai indeks saham konvensional. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk megetahui adanya perbandingan antara tingkat pengembalian (return), risk, 

dan koefisien variasi antara saham syariah dan saham non syariah di BEI dan JII.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian 

yaitu website resmi dari bursa efek Indonesia sebagai penyedia data sekunder berupa nama-nama emiten 

yang masuk dalam indeks Jakarta Islamic Indeks (JII) dan IDX30. Menggunakan data closing price saham 

tahunan pada periode 2018 s.d 2019 untuk membandingkan return dan risk pada saham syariah dan saham 

non syariah. Dalam penelitian ini menggunakan 20 sampel yang masing-masing 10 saham syariah dan 10 

saham non syariah. Tenik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji 

asumsi dasar, dan uji beda Independent Sampel T-test dengan menggunakan aplikasi program statistic yaitu 

SPSS.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return, risk, 

dan koefisien variasi saham syariah yang ada pada indeks Jakarta Islamic Indeks (JII) dengan saham non 

syariah yang ada pada IDX30.  

 

Kata Kunci: Return, Risk, Koefisien Variasi, Saham Syariah, Saham Non Syariah.  
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ABSTRACT 

 

One of the most popular instruments sold in the capital market is stocks. The Indonesia Stock 

Exchange (IDX) is basically measured by a stock price index. IDX30 has several conventional stock indices 

and Islamic stock indices. One of these indexes is the Jakarta Islamic index (JII) as a sharia stock index, and 

the IDX30 index as a conventional stock index. The purpose of this study is to find out the comparison 

between the rate of return (return), risk, and coefficient of variation between Islamic stocks and non-Islamic 

stocks on the IDX30 and JII. 

This research is a type of comparative research with a quantitative approach. The research location 

is the official website of the Indonesian stock exchange as a provider of secondary data in the form of the 

names of issuers included in the Jakarta Islamic Index (JII) and IDX30 indexes. Using annual stock closing 

price data for the period 2018 to 2019 to compare return and risk on Islamic stocks and non-Sharia stocks. 

In this study, 20 samples were used, each of which was 10 Islamic stocks and 10 non-Islamic stocks. The data 

analysis technique used in this research is descriptive analysis, basic assumption test, and the Independent 

Sample T-test different test using the statistical program application, namely SPSS. 

The results of this study indicate that there is no significant difference between the returns, risk, and 

coefficient of variation of Islamic stocks in the Jakarta Islamic Index (JII) and non-sharia stocks in IDX30. 

 

 

Keywords: Return, Risk, Coefficient of Variation, Islamic Stocks, Non-Sharia Stocks. 
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MOTTO  

 

َمْتَِٰلَغٍدََٰٰٓ  ٱت َُّقوآَٰ  أَي َُّهاَٰٱلَِّذيَنََٰءاَمُنوآ  يَ َٰ ِإنَََّٰٰٓ  ٱللََّهََٰٰٓ  َوٱت َُّقوآَٰ  ٱللََّهََٰوْلَتنظُْرَٰنَ ْفٌسَٰمَّاََٰقدَّ
ِبَاَٰتَ ْعَمُلونََٰٰٓ  ٱللََّهََٰخِبيٌَٰ  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S. Al-Hasyr:18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Penegasan Judul 

Pada awal permulaan untuk mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami proposal ini diperlukan adanya penegasan judul.Pemberian penegasan judul diperlukan 

memberi batasan terhadap arti dari kalimat skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS 

PERBANDINGAN TINGKAT PENGEMBALIAN (RETURN), RISK, DAN KOEFISIEN 

VARIASI PADA SAHAM SYARIAH DAN SAHAM NON SYARIAH” (Studi Pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode 2018-2019). 

Berikut penjelasan arti setiap kata pada judul skripsi tersebut: 

1. Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).
1
 

2. Perbandingan  

Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan 

perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam 

pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang 

hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini 

belum tegas dan jelas.
2
 

3. Tingkat Pengembalian (Return) 

Menurut Ardiyos, tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal 

tertentu di dalam suatu perusahaan di dalam periode tertentu.
3
 

4. Risiko (Risk) 

Menurut Hanafi, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat 

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
4
 

5. Koefisien Variasi 

Koefisien variasi berguna dalam memutuskan pemilihan investasi antara yang memiliki 

return yang tinggi dengan yang memiliki risiko rendah. Koefisien variasi menunjukkan 

besarnya risiko dari setiap pengembalian. Menurut Brigham dan Houston, jika kita harus 

memilih di antara dua investasi yang memiliki pengembalian yang diharapkan sama, tetapi 

dengan deviasi standar yang berbeda, kebanyakan orang akan memilih investasi yang deviasi 

standarnya lebih rendah sehingga berisiko lebih kecil.
5
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2 Sjachran Basah. Hokum Tata Negara Perbandingan, Jakarta: Bina Aksara(1994), 7. 
3 Ardiyos, Kamus Ekonomi, Jakarta: Citra Harta Prima (2001), 233. 
4 Hanafi, Mamduh, Manajemen Risiko, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 

(2006), 1. 
5 Brigham dan Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Jakarta: Salemba Empat(2010), 333. 
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6. Saham Syariah  

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikian suatu perusahaan yang 

diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.
6
 

7. Saham  

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan 

penawaran umum (go public) dalam nominal atau pun persentase tertentu.
7
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menegaskan judul yang akan diambil adalah 

Analisis Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risk, dan Koefisien Variasi Pada Saham 

Syariah Dan Saham Non Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Jakarta Islamic Indeks 

(JII) Periode 2018-2019). 

 

B.  Latar Belakang  

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang 

menggunakan institusi ini sebagai media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar 

modal telah menjadi saraf keuangan (financial nerve centre) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, 

bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh 

dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Selain itu, pasar modal juga dijadikan 

sebagai salah satu indikator perkembangan perokonomian suatu negara.
8
 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mulai mengembangkan investasi 

berbasis syariah, dimana investasi tersebut mengintegrasikan nilai-nilai agama yang dianut dalam 

kegiatan investasi dengan cara melakukan proses seleksi (screening) dalam memilih instrumen-

instrumen investasinya. Salah satu sarana dalam berinvestasi sesuai prinsip Islam adalah melalui 

pasar modal syariah.
9
 

Munculnya pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Danareksa Syariah oleh 

Danareksa Investment Management pada Juli 1997. Danareksa syariah merupakan reksadana saham 

yang pertama kali secara eksplisit menyatakan investasinya berdasarkan syariah. PT Bursa Efek 

Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000 

mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks dari 30 saham paling likuid dan 

memenuhi kriteria syariah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Adapun pada tanggal 

12 Mei 2011 IDX juga meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Indeks ini berisi saham-

saham yang berada di Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam-LK 

No.II.K.1 setiap 6 bulan di bulan Mei dan November. 

Pasar modal syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat baik, hal ini 

dibuktikan sebelumnya, BEI telah menerima penghargaan GIFA selama tiga tahun berturut-turut 

sebagai The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2016, 2017 dan 2018 juga 

menerima penghargaan The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018. Penghargaan 

                                                 
6 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana(2009), 128. 
7 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Prenada Media Group (2010), 226. 
8Mukhlis, Faiza, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia,(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 1 

No. 1, Januari-Juni, 2016), 65-74. 
9Syafrida, Ida Indianik Aminah, Bambang Waluyo, Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan 

Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia, Al-Iqtishad (Vol. VI No.2, Juli, 2014), 195-206. 
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tersebut membuktikan bahwa kinerja BEI untuk memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah 

diakui oleh dunia internasional.Adanya pengakuan kinerja BEI oleh dunia internasional memberikan 

dampak tersendiri bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, hal ini karena salah satu 

faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal adalah adanya peran dari lembaga-lembaga 

pendukung pasar modal seperti bursa efek.
10

 

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan 

volume, nilai dan frekuensi transaksi saham-saham berbasis syariah di BEI, pada tahun 2017 data 

statistik di IDX yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham-

saham konvensional atau non syariah. Hal ini tampak dalam tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Tabel Pertumbuhan Transaksi Saham Syariah dan Konvensional 

Indikator  Saham Syariah Konvensional  

Volume  61% 39% 

Nilai 56% 44% 

Frekuensi  59% 41% 

(Sumber data :www.idx.co.id,), data diolah 2021  

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, tabel di atas 

menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik jika 

dilihat dari semua indikator transaksi saham syariah yang lebih tinggi dari saham konvensional. 

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia jika dilihat dari pertumbuhan transaksi saham 

syariah memang menunjukkan kenaikan yang positif namun kenaikan tersebut belum bisa 

menunjukkan bahwa tingkat return (imbal hasil) dan risk ( risiko) saham syariah lebih baik dari 

saham konvensional atau non syariah.
11

 

Salah satu instrument yang paling populer yang dijual di pasar modal adalah saham, yaitu 

tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham merupakan salah satu sarana investasi yang potensial, tujuan orang melakukan 

investasi adalah untuk menghasilkan uang atau memperoleh pengembalian lebih dari harta yang telah 

dikeluarkan. Akan tetapi berinvestasi tentu saja memilki unsur untung dan rugi, maka dalam 

melakukan investasi seseorang pasti akan mencari cara bagaimana menghindari kerugian dari 

investasi tersebut. Dalam berinvestasi saham, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected rate of return), tingkat risiko (rate of risk), dan 

ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan.
12

 

Bursa Efek Indonesia sebagai wadah bagi kegiatan seluruh transaksi di pasar modal 

Indonesia pada dasarnya diukur oleh suatu indeks harga saham. Indeks harga saham menjadi 

indicator penting untuk mengamati pergerakan harga saham dan sekuritas-sekuritas perusahaan. BEI 

memiliki beberapa indeks saham konvensional maupun indeks syariah, yang dikenal saham-

sahamnya paling aktif dan paling likuid. Indeks tersebut salah satunya adalah indeks JII sebagai 

indeks saham syariah, dan indeks IDX30 sebagai indeks saham konvensional. Pada dasarnya saham 

                                                 
10 Yuliana, Indah, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010, 40. 
11 Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 9-10. 
12

Halim, Abdul, Analisis Investasi, Jakarta: Salemba Empat (2005), 4 

http://www.idx.co.id/
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syariah sama dengan saham dalam pasar konvensional. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai 

saham syariah apabila emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran 

dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai dengan 

penyertaan barang atau jasa, bank berbasis bunga, dll. Selain itu, rasio total hutang berbasis bunga 

dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45% dan rasio total pendapatan lainnya tidak lebih dari 

10%.
13

 

Berdasarkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan penerapan prinsip syariah 

dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.
14

 BEI menerbitkan 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi investor untuk 

berinvestasi di saham. 

Pada 12 Mei 2011 BEI meluncurkan produk layanan syariahnya berupa Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) sebagai tindak lanjut dari pembentukan Daftar Efek Syariah (DES) oleh 

Bapepam dan LK pada November 2007. Peluncuran ISSI diperlukan sebagai pengembangan untuk 

menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang terdaftar dalam BEI. Dengan adanya ISSI 

masyarakat tidak lagi salah paham terhadap dimana semula pemikiran saham syariah yang dimiliki 

Indonesia hanya berjumlah 30 saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) saja ternyata 

masih banyak saham syariah lainnya yang terdaftar dalam ISSI. Hal ini menjadi fenomena menarik 

yang membuktikan bahwa di Indonesia juga turut andil dalam mendukung kebangkitan ekonomi 

islam di dunia. Kurang meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang 

investasi di pasar modal yang berbasis syariah termasuk pada produk saham syariah ini bila 

merupakan satu fenomena yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini pada intinya. Maka dari 

itu, peneliti bermaksud menyelenggarakan  penelitian mengenai perbandingan saham berbasis syariah 

dengan saham konvensional sebagai analisa kelayakan investasi bagi investor muslim dengan tujuan 

untuk memberikan keyakinan kepada calon investor muslim di Indonesia dalam melakukan 

penanaman modal dengan sarana produk saham berbasis syariah. Dengan penelitian ini diharapkan 

investor muslim memperoleh keyakinan bahwa berinvestasi dengan saham berbasis syariah selain 

terhindar dari aspek spekulasi dan riba, mereka juga akan mendapatkan perolehan return yang tinggi 

atau minimal berbeda secara signifikan dengan investasi pada saham konvensional dengan tingkat 

risiko yang sesuai.15 

Ketertarikan investor terhadap saham dikarenakan harapan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang. Perolehan ini merupakan tingkat pengembalian yang 

diharapkan investor setelah melakukan investasi yang sering disebut dengan return. Return 

merupakan hasil dari investasi yang dilakukan berupa deviden dan capital gain (loss). Deviden 

merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan 

                                                 
13Eni Versary Awaliah, Analisis Komporasi Tingkat Pengembalian, Risiko dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah dan 

Saham Konvensional di LQ45.Skripsi, 2019,  3. 
14 Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam 

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek,www.bapepam.com, diakses pada 7 
September 2021.  

15
Muthoharoh dan Sutapa, Perbandingan Saham Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa 

Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim, (Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.3 No.2, 2014), 101-102. 

http://www.bapepam.com/
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perusahaan pada periode tertentu.Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan 

harga jual yang terbentuk akibat dari aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.
16

 

Penilaian terhadap suatu saham yang dilakukan secara akurat dapat meminimalkan risiko 

sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar, mengingat investasi saham di 

pasar modal merupakan investasi yang cukup berisiko tinggi walaupun dengan return yang tinggi 

pula. Masalah yang sering dijumpai dipasar modal adalah semakin tinggi tingkat pengembalian yang 

diharapkan maka semakin tinggi pula risiko yang terjadi. Sehingga menjadi penting bagi investor 

untuk memperhatikan return dan risk saat berinvestasi. Untuk memperoleh analisa yang akurat, 

investor juga perlu memperhatikan koefisien variasi dari masing-masing saham.
17

 

Ketika tingkat pengembalian (return) beberapa saham sama, maka saham yang risikonya 

rendah akan menjadi pilihan yang tepat untuk investor. Begitu pula sebaliknya, apabila beberapa 

saham memiliki risiko yang sama maka saham yang memiliki tingkat  pengembalian yang tinggi 

akan menjadi pilihan investasi. Namun, apabila return dan risk saham tersebut memiliki tingkat yang 

sama, maka perhitungan yang diperlukan untuk membandingkan keduanya adalah koefisien variasi.
18

 

Fenomena yang terjadi secara umum pada kondisi investor yang melakukan transaksi jual 

beli saham pada praktiknya masih banyak didasarkan pada informasi non akuntansi seperti melihat 

daftar peringkat saham, trend yang terjadi, dan faktor eksternal perusahaan lainnya..informasi 

tersebut berguna sebagai pengurang ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sehingga para 

investor yang ada cenderung bersifat menebak dengan pertimbangan keadaan trend, padahal pada 

saat seseorang berinvestasi harus mengerti keadaan emiten yang akan diinvestasikan sehingga risiko 

yang ada akan semakin kecil. Investor juga cenderung lebih memilih saham konvensional 

dibandingkan saham syariah walaupun keduanya memiliki karakteristik yang sama dalam mengelola 

perusahaan. Oleh karena itu, seorang harus mengetahui semua informasi baik yang umum maupun 

yang sudah terfokus pada suatu emiten.Atas dasar tersebut maka penelitian ini menjadi penting 

dilakukan.
19

 

Saham-saham yang tercatat pada indeks syariah  JII (Jakarta Islamic Index) dalam 

perjalanannya menurut Hassanuddeen A. Aziz ternyata tidak benar-benar bebas dari dinamika pasar 

secara umum. Pemain saham mudah berganti-ganti. Sulit diarahkan agar pemain saham memberi 

perhatian yang tetap pada saham syariah. Karenanya sepanjang pemain saham itu tidak berparadigma 

Islam, maka indeks syariah hanyalah sekedar indeks yang dapat memberi untung atau rugi. 

Akibatnya spekulasi masih mungkin terjadi.
20

 

Mohd Ma’sum Billah menegaskan bahwa beberapa cendikiawan muslim hanya 

membolehkan investasi jangka panjang. Capital gain dianggap semacam transaksi yang tidak Islami. 

Aksi-aksi agresif dalam membeli dan menjual saham dianggap sebagai spekulasi. Beberapa orang 

percaya bahwa bursa saham adalah suatu tempat di mana mereka dapat mencoba peruntungan mereka 

dan mendapat uang banyak dari perubahan harga-harga saham. Mereka hanya berfikir membeli 

saham kemudian duduk dan menunggu harga saham naik untuk mendapat keuntungan. Belum lagi 

permainan yang di lakukan di bursa saham untuk mendapatkan keuntungan.
21

 

                                                 
16Ibid, 3. 
17Ibid, 3-4. 
18Ibid, 4. 
19Eni Versary Awaliah, Analisis Komporasi Tingkat Pengembalian, Risiko dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah dan 

Saham Konvensional di LQ45.Skripsi, 2019, 5-6 
20 Nofrianto, Aspek Syariah Non Compliance Pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (Jii) Bursa 

Efek Indonesia Vol. 13, No. 1,  2014, 55.  
21 Mohd Ma’sum Billah, Applied Islamic Law of Trade and Finance; A Selection of Contemporery Issues, (Selangor, 

Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2007), Third Edition, 100. 
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Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ajeng dan Mawardi dengan judul 

“Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko, dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah 

dan Saham Non Syariah di BEI Periode 2011-2013” dengan analisis data yang digunakan adalah 

model analisis selisih dua rata-rata. Untuk menentukan saham mana yang memiliki kinerja yang 

paling bagus, kemudian melakukan perhitungan tingkat pengembalian (return),risiko, dan koefisien 

variasi saham syariah dan non syariah, dan melakukan uji beda dengan menggunakan uji-t dua 

sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara return, 

risiko, dan koefisien variasi pada saham syariah dan non syariah.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Basri yang berjudul “Perbandingan Kinerja Saham Syariah 

dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2013” dengan metode model 

Penentuan Harga Aset Modal (CAPM). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan 

syariah kinerja harga saham berubah dengan saham konvensional. Perubahan harga saham adalah 

lebih tinggi dari saham syariah konvensional dan memiliki spread yang lebih luas. Implikasi sebagai 

yang pertama langkah untuk mengetahui bahwa short selling tidak dilakukan pada pemisahan 

investasi syariah.
23

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muthoharoh dan Sutapa dengan judul “Perbandingan Saham 

Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa Kelayakan Investasi Bagi Investor 

Muslim” analisis data dari penelitian menggunakan uji asumsi klasik normalitas, uji statistic 

desktiptif, dan uj hipotesis dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kinerja saham syariah dengan saham konvensional. Hasil pengujian empiris 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat return pada risiko Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

lebih rendah daripada tingkat return dan risiko Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
24

 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Reddy dan Fu dengan judul “ Does Shariah Compliant 

Stocks Perform Better Than The Conventional Stocks” studi komparatif saham yang tercatat dengan 

menggunakan Mann Whitney U-test dan Independent Sample T-test memperoleh hasil bahwa ada 

perbedaan risiko yang signifikan secara statistik.
25

 

Penelitian yang dilakukan oleh Azifah dan Indah dengan judul “Analisis Risiko dan Imbal 

Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional” penelitian ini menggunakan 

financial modeling berupa efficient portofolio frontier untuk mendapatkan portofolio investasi yang 

paling efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pada saham syariah 

cenderung lebih tinggi dari saham konvensional.
26

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pengungkapan mengenai perbandingan return dan risk 

saham syariah dan saham non syariah perlu dilakukan mengingat masih terdapat banyak research 

                                                 
22Ajeng Gama Rosyida dan Imron Mawardi, Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko, dan Koefisien Variasi 

Pada Saham Syariah dan Non Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan, Vol.2 No.4, 2015). 
23Basri, Perbandingan Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Tahun 

2013), (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5 No.2, 2014). 
24

Muthoharoh dan Sutapa, Perbandingan Saham Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa 

Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim, (Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.3 No.2, 2014). 
25

Reddy, Kharisna dan Mingli Fu, Does Shariah Compliant Stocks Perform Better Than The Conventional Stocks Listed on 

the Australian Stocks Listed in the Australian Stock Exchange, Asian Journal Of Finance & Accounting, ISSN 1946-052X, Vol. 6 
No.2, 2014 

26
Azifah, Indah, Analisis Risiko dan Imbal Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional, (Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis,  Vol. 21 No. 1, 2016). 
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gap dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba mengukur perbandingan return dan risk dari 

saham syariah pada indeks JII dan saham non syariah pada indeks IDX30.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Pengembalian 

(Return), Risk, dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah” (Studi 

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode 2018-2019). 

 

C.  Identifikasi dan Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, 

serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan 

interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka yang akan dibahas pada penelitian ini hanya 

dibatasi pada variabel perbandingan tingkat pengembalian (return), risk dan koefisien variasi pada 

saham syariah dan saham non syariah di bursa efek Indonesia Penelitian ini difokuskan pada laporan 

harga saham perusahaan di sektor saham syariah Jakarta Islamic index (JII) dan saham non syariah di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019. 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Adakah perbandingan tingkat pengembalian (return) antara saham syariah dan saham non 

syariah pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Adakah perbandingan risiko (risk) antara saham syariah dan saham non syariah pada Jakarta 

Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

3. Adakah perbandingan koefisien variasi antara saham syariah dan saham non syariah pada 

Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

 

E.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya perbandingan tingkat pengembalian (return) antara saham syariah 

dan saham non syariah pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui adanya perbandingan risiko (risk) antara saham syariah dan saham non 

syariah pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Untuk mengetahui adanya perbandingan koefisien variasi antara saham syariah dan saham 

non syariah pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

aplikatif terhadap pengembangan ilmu ekonomi islam khususnya di bidang investasi saham 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Bagi Investor, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan 

investasi sehingga mampu memilih saham yang tepat untuk berinvestasi. 

3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Informasi 

laporan keuangan yang di publikasikan harus berkualitas dan dapat dipercaya karena untuk 

kepentingan pihak eksternal. 



8 
 

 
 

 

4. Bagi Peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau wacana dalam 

penelitian selanjutnya.  

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahalu akan diuraikan secara ringkas dan jelas karena memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul Metode Hasil 

1 Yoyok 

Prasetyo 

(2018) 

Perbandingan Risiko 

dan Return Investasi 

Pada Indeks LQ45 

dan Jakarta Islamic 

Index (JII) Periode 

2008-2017 

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

dibantu dengan 

alat bantu 

statistik. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam 

risiko dan 

pengembalian antara 

LQ45 indeks dengan 

indeks JII.
27

 

2 Sofyan 

Hadinata 

(2018) 

Tingkat Pengembalian 

(Return), Risiko, dan 

Koefisien Variasi 

Pada Saham Syariah 

dan Saham 

Nonsyariah Periode 

Tahun 2017 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

mann-whitney u 

test. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan tingkat 

pengembalian (return) 

mingguan antara saham 

syariah dengan 

nonsyariah. Adapun 

untuk risiko dan 

koefisien variasi secara 

statistik terdapat 

perbedaan antara 

saham syariah dengan 

nonsyariah.
28

 

3 Herni Ruliatul 

Kasanah dan  

Saparila 

Worokinasih 

(2018) 

Analisis Perbandingan 

Return Dan Risk 

Saham Syariah 

Dengan Saham 

Konvensional (Studi 

Pada Jakarta Islamic 

Index (JII) dan IDX30 

Penelitian ini 

adalah penelitian 

deskriptif dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil analisis 

inferensial dengan 

menggunakan uji beda 

(independent sample t-

test) didapatkan hasil 

bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang 

                                                 
27 Yoyok Prasetyo, Perbandingan Resiko dan Return Investasi pada Indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index (JII) Periode 

2008-2017, (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2), 311. 
28 Sofyan Hadinata, Tingkat Pengembalian (Return), Risiko, dan Koefisien Variasi pada Saham Syariah dan Saham 

Nonsyariah Periode 2017, (Jurnal Akuntansi Syariah (JAS) Vol. 1 No. 2, 2018), 2. 
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Periode 2014-2016) signifikan antara 

returndan risk saham 

syariah dengan saham 

konvensional.
29

 

4 Eni Versary 

Awaliah 

(2019) 

Analisis Komporasi 

Tingkat 

Pengembalian, Risiko 

dan Koefisien Variasi 

Pada Saham Syariah 

dan Saham 

Konvensional di 

LQ45 Periode 2016-

2019 

Metode 

pengumpulan 

sampel 

menggunakan 

metode purpose 

sampling, dan 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara 

tingkat pengembalian, 

risiko dan koefisien 

variasi pada saham 

syariah dan 

konvensional di 

LQ45.
30

 

5 Rika Fitria 

(2019) 

Perbandingan Tingkat 

Pengembalian Return 

dan Risk Pada Saham 

Syariah Dan Saham 

Saham Non Syariah 

Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

(Studi Pada Jakarta 

Islamic Indeks (JII) 

dan LQ45 Periode 

2016-2018) 

Sebagai Analisa 

Kelayakan Investasi 

Bagi Investor Muslim. 

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara return 

dan risk saham syariah 

yang ada pada Jakarta 

Islamic Index (JII) 

dengan saham non 

syariah yang ada pada 

LQ45.
31

 

 

 

 

6 

 

Mouna 

Boujelbene 

Abbes  

 

Risk And Return Of 

Islamic And 

Conventional Indices. 

This type of 

research is 

quantitative 

research. 

 

The results show that 

there is no significant 

difference in mean 

between Islamic and 

conventional indices 

except for Italy and 

Australia. The 

EGARCH estimation 

results reveal the 

presence of a leverage 

                                                 
29Herni Ruliatul Kasanah dan Saparila Worokinasih, Analisis Perbandingan Return Dan Risk Saham Syariah Dengan 

Saham Konvensional (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 Periode 2014-2016), (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 

58 No.2, 2018), 1. 
30Eni Versary Awaliah, Analisis Komporasi Tingkat Pengembalian, Risiko dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah dan 

Saham Konvensional di LQ45.Skripsi,2019, 65. 
31 Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018, Skripsi, 2019, 3. 
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effect risk in all studied 

indices. The study of 

the risk adjusted 

performances of 

Islamic stock market 

indices versus their 

conventional 

counterpart indices 

using differences-in-

Sharpe ratio test and 

the CAPM model show 

that in the entire period 

as well as in the crisis 

period there is no 

difference between 

performance the types 

of indices in risk 

adjusted return basis. 

Consequently, Muslim 

investors can pursue 

passive stock 

investments in 

conformity to their 

religious beliefs 

without sacrificing 

financial 

performance.
32

 

 

7. Ajeng Gama 

Rosyida dan 

Imron 

Mawardi 

(2015) 

Perbandingan Tingkat 

Pengembalian 

(Return), Risiko dan 

Koefisien Varasi pada 

Saham Syariah dan 

Saham Non Syariah di 

BEI Periode 2011-

2013. 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif.  

Hasil penelitian 

menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan antara 

return, risiko, dan 

koefisien variasi pada 

saham syariah dan non 

syariah.
33

 

8. Basri (2014)  Perbandingan Kinerja 

Saham Syariah dan 

Saham Konvensional 

di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2013.  

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

perbedaan yang 

signifikan syariah 

kinerja harga saham 

berubah dengan saham 

konvensional. 

Perubahan harga saham 

                                                 
32

Mouna Boujelbene Abbes, Risk and Return Of Islamic and Conventional Indices, Unit of Research in Applied 

Economics-UREA, Faculty of Economics and Management of Sfax, University of Sfax, Tunisia. 2012.  
33Ajeng Gama Rosyida dan Imron Mawardi, Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko, dan Koefisien Variasi 

Pada Saham Syariah dan Non Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan, Vol.2 No.4, 2015). 
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adalah lebih tinggi dari 

saham syariah 

konvensional dan 

memiliki spread yang 

lebih luas. Implikasi 

sebagai yang pertama 

langkah untuk 

mengetahui bahwa 

short selling tidak 

dilakukan pada 

pemisahan investasi 

syariah.
34

 

9.  

 

Muthoharoh 

dan Sutapa 

(2014)  

Perbandingan Saham 

Berbasis Syariah 

Dengan Saham 

Konvensional Sebagai 

Analisa Kelayakan 

Investasi Bagi 

Investor Muslim 

 

jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif. 

 

Hasil pengujian empiris 

menunjukkan bahwa 

rata-rata tingkat return 

pada risiko Indeks 

Harga Saham 

Gabungan (IHSG) 

lebih rendah daripada 

tingkat return dan 

risiko Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI).
35

 

10. 

 

Reddy dan Fu 

(2014) 

 

Does Shariah 

Compliant Stocks 

Perform Better Than 

The Conventional 

Stocks? A 

Comparative Study of 

Stocks Listed on the 

Australian Stock 

Exchange 

 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

 

Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa 

ada perbedaan risiko 

yang signifikan secara 

statistik.
36

 

 

 

11.  

 

Nur Azifah 

dan Meirizka 

Indah (2016) 

Analisis Risiko dan 

Imbal Hasil Portofolio 

Pasar Modal Syariah 

dan Pasar Modal 

Konvensional 

 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

financial 

modelling dengan 

teori risk dan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

risiko pada saham 

syariah cenderung lebih 

tinggi dari saham 

konvensional.
37

 

                                                 
34

Basri, Perbandingan Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Tahun 

2013), (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5 No.2, 2014). 
35

Muthoharoh dan Sutapa, Perbandingan Saham Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa 

Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim, (Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.3 No.2, 2014). 
36

Reddy, Kharisna dan Mingli Fu, Does Shariah Compliant Stocks Perform Better Than The Conventional Stocks Listed on 

the Australian Stocks Listed in the Australian Stock Exchange, Asian Journal Of Finance & Accounting, (ISSN 1946-052X, Vol. 6 
No.2, 2014). 

37
Nur Azifah dan MeirizkaIndah, Analisis Risiko dan Imbal Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal 

Konvensional, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis,  Vol. 21 No. 1, 2016). 
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return untuk 

menghitung kurva 

efficient portfolio 

frontier. 

 

 

H.  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi yang tersusun atas beberapa bagian yang terdiri dari tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.Bagian awal terdiri dari sampul, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

Bagian inti atau isi dalam penelitian yang akan disusun ke dalam lima bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahas mengenai penegasan judul yang merupakan penjelasan terkait judul 

skirpsi peneliti. Latar belakang masalah merupakan penjelasan landasan pemikiran secara garis besar 

yang menjadi alasan dibuatnya penelitian skripsi ini. Identifikasi dan batasan masalah yaitu 

menjelaskan permasalahan yang akan diberikan solusi agar penjabaran penelitian tidak melebar dan 

bisa sesuai dengan judul skripsi. Rumusan masalah yang berisi persyaratan tentang keadaan yang 

memerlukan jawaban melalui penelitian.Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang 

diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini.Sedangkan kajian penelitin terdahulu merupakan 

penjelasandari peneliti sebelumnya terkait permasalahan yang dikaji atau diteliti.Dan yang terakhir 

adalah sistematika penulisan yaitu sistematika pembahasan terkait penelitian dengan metode yang 

sesuai dengan metode yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

  Dalam bab ini membahas mengenai perbandingan tingkat pengembalian (return), risk, dan 

koefisien variasi pada saham syariah dan non syariah. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu 

teori yang digunakan, kerangka pemikirann, dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik penelitian yang terdiri dari dua yaitu teknik 

statistic deskriptif dan Teknik analisis uji-t dua sampel independen (Independent Samples t Test). 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang sedang diteliti dengan 

menggunakan alat bantu statistic untuk mengukur perbandingan saham syariah dengan saham non 

syariah. Dan hasil penelitian mengungkapkan interprestasi. 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini meliputi dua sub bab yaitu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan.  Dan yang kedua yakni rekomendasi merupakan keterbatasan penelitian serta saran-

saran bagi para peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam memperbaiki kekurangan dan penulisan 

skripsi, dan bagi pembaca. Sementara itu, bagian ketiga dalam sistematika penulisan ini adalah 

bagian yang berisi mengenai daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Bridgham dan Hosuton, signaling theory merupakan suatu perilaku manajemen 

perusahaan dalam memberikan petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek 

perusahaan untuk masa mendatang.
38

 

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengemuman tersebut mengandung nilai 

positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Pada saat informasi diumumkan dan semua pelaku pasar telah menerima informasi tersebut, biasanya 

pelaku pasar akan terlebih dahalu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai 

signal baik (good news) atau signal buruk (bad news).
39

 

Jadi, teori sinyal merupakan teori yang menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi sangat penting bagi 

investor untuk menentukan pilihan investasi karena pada hakikatnya informasi menyajikan 

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang lengkap, relevan, dan akurat sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

dalam pengambilan keputusan. 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa laporan 

keuangan, promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

pada perusahaan lain. 

Laporan keungan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi 

yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak 

luar.Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan 

pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transfaran. Sehingga laporan keuangan 

perusahaan tersebut dapat dilihat sebagai sinyal yang baik bagi para investor. Hal ini menyatakan 

bahwa manajemen selalu mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh investor, khususnya 

apabila informasi tersebut ada berita baik.Informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal bagi 

investor dalam keputusan berinvestasi.
40

 

Tujuan dari teori signaling adalah menaikkan nilai suatu perusahaan saat melakukan penjualan 

saham. Informasi yang dianggap sebagai sinyal baik bagi investor tersebut akan berpengaruh 

terhadap harga saham, dimana harga saham di perusahaan itu menjadi naik. Perusahaan yang 

berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, sehingga pasar diharapkan 

dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik ditanggapi oleh pasar dan dipersepsikan baik, 

serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk.
41

 Keuntungan dan kerugian yang 

                                                 
38 Brigham, Eugene F. And Joel F. Houston.Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Terjemahan Ali Akbar Yulianto. Edisi 

Kesebelas.Jakarta : Selempa Empat, 2010, 184. 
39 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012, 392. 
40 Rika Fitria,Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 17. 
41Hassan, M. Che Haat, et.al, “Corporate Governance Transparency and Performance Of Malaysia 

Companies”.(Managerial Auditing Journal, Vol. 23 No. 8, 2008), 145. 
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dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi berita baik dan buruk di pasar modal, dimana keuntungan 

akan memberi sinyal positif yang akan menarik investor begitu pula sebaliknya. 

 

B.  Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.
42

 Istilah investasi bisa 

berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Mengivestasikan sejumlah dana pada asset riil 

(tanah,emas,mesin atau bangunan) maupun aset financial (deposito, saham, reksadana, sukuk 

ataupun obligasi). Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor.Investor pada 

umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri atas individu-

individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor intitusional biasanya terdiri 

dari atas perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (Bank dan Lembaga dana 

simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi). Fatwa dewan syariah 

nasional Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham.
43

 

2. Tujuan Investasi 

Pada dasarnya tujuan dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan di masa yang 

akan datang. Namun, pernyataan ini terlalu sederhana. Ada beberapa alasan mengapa seseorang 

melakukan investasi, antara lain adalah: 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik layak di masa yang akan datang.  

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya 

dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan 

tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan 

datang. 

b. Mengurangi Tekanan Inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang 

dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya 

karena digerogoti oleh inflasi. 

c. Dorongan Untuk Menghemat Pajak. 

Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong 

tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada 

masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
44

 

3. Investasi Dalam Perspektif Islam  

Dalam ajaran islam kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang 

termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar 

manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa 

hokum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya 

dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul 

dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran islam, maka kegiatan tersebut dianggap dapat 

                                                 
42 Eduardus Tandelin, Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi, (Yogjakarta: PT Kanisius, 2017), 1. 
43Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 17-18. 
44 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 3. 
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diterima kecuali terdapat indikasi dari Al-Qur’an dan Hadist yang melarangnya secara implisit 

maupun eksplisit.
45

 

Menurut pandangan Islam, investasi memiliki pengertian dan tujuan yang lebih luas 

karena mencakup aspek dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi) seperti yang dijelaskan oleh 

Ryandono.
46

 Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk 

mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang 

akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip 

syariah secara menyeluruh (kaffah). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka 

ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi 

generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.  

Dari pengertian dan tujuan investasi yang dikemukakan oleh Ryandono dapat terlihat jelas 

adanya perbedaan antara investasi syariah dengan investasi kapitalis, yaitu investasi syariah 

selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah karena tujuannya tidak hanya untuk meraih 

keuntungan duniawi (materi) namun juga untuk meraih kemenangan di akhirat. 

Oleh sebab itu islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, 

bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang tarkait 

butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan 

kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat. Berikut ayat tentang seruan untuk 

berinvestasi:  

َمۡت لَِغدٍ  ا قَدَّ َ َوۡلتَـۡنظُۡس نَـۡفٌس مَّ اَيُّهَا الَِّرۡيَن ٰاَمنُۡىا اتَّقُىا ّللّاٰ َ    ٰيٰۤ
َ  ؕ َواتَّقُىا ّللّاٰ

َ ُۡى َّ َ  اِ ََّّ ّللّاٰ ََ ُۡ ا تَ ََ ِ  
ٌِۡ ٌس  َۡ   

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Hasyr : 18). 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk 

berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam islam semua jenis kegiatan 

kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini. Rambu- 

rambu pokok yang diikuti oleh setiap investor muslim: 

a. Terbebas dari unsur riba 

b. Terhindar dari unsur gharar (penipuan). 

c. Terhindar dari unsur masyir (judi). 

d. Terhindar dari unsur subhat (tercampur antara halal dan haram). 

e. Terhindar dari unsur haram.
47

 

 

 

 

 

                                                 
45, Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 19. 
46 Riyandono, Muhamad Nafik H, Bursa Efek dan Investasi Syariah. (Jakarta: Serambi 2009), 70. 
47 RikaFitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 22. 
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C.  Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Irham Fahmi, pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya 

akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. 

Pengertian pasar modal secara umum merupakan pasar diperjual-belikan instrument keungan 

jangka panjang antara penjual dan pembeli baik itu individu, korporasi maupun 

pemerintah.Pasar modal memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. 

Selain sebagai sarana berinvestasi, pasar modal juga merupakan sumber dana bagi perusahaan.
48

 

2. Pasar Modal Syariah  

a. Sejarah Singkat Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah di Indonesia berawal dari diterbitkannya reksadana syariah oleh PT. 

Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian Bursa Efek Indonesia 

berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta 

Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin 

menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para 

pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai 

dengan prinsip syariah.
49

 Adapun tindakan yang dilarang di pasar modal yaitu : 

1) Najasy, yaitu rekayasa jual beli palsu 

2) Bai’al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki 

(short selling) 

3) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh 

keuntungan dari transaksi yang dilarang  

4) Membuat informasi yang menyesatkan 

5) Margin trading, yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman 

berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut 

6) Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan efek 

syariah sehingga terjadi perubahan harga 

7) Transaksi lain yang mengandung unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas. 

b. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah 

Menurut fatwa dewan syari’ah nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, 

setidaknya harus memenuhui 2 kriteria, yaitu: 

1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, 

jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah 

sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah 

2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah 

memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. 

c. Peranan Pasar Modal Syariah 

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan 

atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk 

                                                 
48 Fahmi, Irham, Analisis Laporan Keuangan. Bandung, 2013, 48. 
49 Irawan, Mul, Penguatan Kerangka Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah Pada Pengendalian 

Agama. (Jurnal, 2016), 358. 
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utang maupun modal sendiri.Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu dari 

seruan Allah tentang investasi tersebut.
50

 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat 

ini. Banyak industri dan perusahaan yang  menggunakan institusi pasar modal sebagai 

media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. 

Menurut irfan syawqy, secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nervecentre 

(saraf financial dunia) dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak 

akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari 

terjadi  transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini. Jadi, peranan fundamental pasar 

modal dalam kegiatan ekonomi adalah: 

1) Memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi 

dalam meraih keuntungan berinvestasi. 

2) Memfasilitasi para pengusaha mendapatkan tambahan modal untuk 

menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya dengan menjual kepemilikan 

saham dan obligasi perusahaan. 

3) Memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna peningkatan kemampuan 

keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. 

4) Untuk mempermudah perusahaan di dalam membagi pengelolaan  keuangan 

internal perusahaan dengan kegiatan keuangan ekternal  perusahaan.
51

 

 

3. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional  

Pasar modal menjadi salah satu kekuatan setiap Negara dalam meningkatkan 

perekonomian, ekonomi dunia yang dibangun dari setiap bagian instrument pasar 

modal.Implementasi sesuai dengan sistem yang telah diberlakukan menjadi keyakinan setiap 

investor berkontribusi dalam bidang keuangan khususnya pasar modal. Akan tetapi, 

permasalahan saat ini secara aplikasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

Abdul Aziz, Manajamen Investasi Syariah, (Bandung:Alfabeta, 2010), 64. 
51

Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi, 2019, 45-46. 
52Ibid, 28-31. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional 

No Pasar Modal Syariah Pasar Modal Konvensional 

1 

 

Indeks Syari’ah 

Indeks dikeluarkan oleh pasar modal 

syariah : 

Jika indeks islam dikeluarkan oleh 

sesuatu institusi yang bernaung dalam 

pasar modal konvensional maka 

perhitungan indeks tersebut berdasarkan 

kepada saham-saham yang memenuhi 

kriteria-kriteria syariah. Dan seluruh 

saham yang tercatat dalam bursa sesuai 

halal. 

Indeks Konvensional. 

Indeks dikeluarkan oleh pasar 

modal konvensional : 

Indeks konvensional memasukan 

semua saham yang terdaftar dalam 

bursa saham. Dan seluruh saham 

yang tercatat dalam bursa 

mengabaikan aspek-aspek halal-

haram. 

2 Instrument yang diperdagangkan 

dalam Pasar Modal Syariah : 

a. Saham, 

b. Obligasi Syariah 

c. Reksa Dana Syariah. 

Instrument yang 

Diperdagangkan dalam Pasar 

Modal Konvensional : 

a. Saham 

b. Obligasi 

c. Reksa Dana 

d. Opsi 

e. Right 

f. Warannt. 

3 Mekanisme Transaksi Pasar 

Modal Syari’ah : 

a. Tidak mengandung transaksi 

ribawi. 

b. Tidak transaksi yang meragukan 

(gharar), spekulatif, dan judi. 

c. Saham perusahaan tidak 

bergerak dalam pada bidang 

yang diharamkan. (alkohol, judi, 

rokok, dll) 

d. Transaksi penjualan dan 

pembelian saham tidak boleh 

dilakukan secara langsung untuk 

menghindari manipulasi harga. 

Mekanisme Transaksi Pasar 

Modal Konvensioanal : 

a. Menggunakan konsep bunga 

yang mengandung riba 

b. Mengandung transaksi yang 

tidak jelas, spekulatif, 

manipulatife, dan judi. 

c. Saham perusahaan bergerak 

dalam semua bidang baik 

haram maupun halal. 

d. Transaksi penjualan dan 

pembelian dilakukan secara 

langsung dengan 

menggunakan jasa broker 

sehingga memungkinkan 

para spekulan untuk 

mempermainkan harga. 

4 Saham (surat-surat berharga) 

Saham yang diperdagangkan 

Saham (surat-surat berharga) 

Saham yang diperdagangkan 
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Datang dari emiten yang 

memenuhi kriteria – kriteria syariah : 

a. Tidak ada transaksi yang 

berbasis bunga. 

b. Tidak ada transaksi yang 

meragukan. 

c. Saham harus dari perusahaan 

yang halal aktivitas bisnisnya. 

d. Tidak ada transaksi yang tidak 

sesuai dengan etika dan tidak 

bermoral seperti manipulasi 

pasar, isider trading dan lain-

lain. 

e. Instrument transaksi dengan 

menggunakan prinsip 

mudharabah, musyarakah, 

ijarah, istisna, dan salam. 

datang dari semua emiten : 

a. mengindahkan halal-haram. 

Mengandung transaksi yang 

berbunga. 

b. Mengandung transaksi yang 

spekulatif. 

c. Semua perusahaan baik 

aktivitas bisnisnya halal atau 

haram. 

d. Mengandung transaksi yang 

manipulatif. 

e. Instrumen transaksi dengan 

menggunakan prinsip bunga. 

5 Obliasi Syari’ah 

Berdasarkan Akad 

Mudharabah Dengan 

Memperhatikan Fatwa DSNMUI 

No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

pembiayaanmudharabah : 

a. Emiten bertindak sebagai 

mudharib (pengelola modal).  

b. Emiten obligasi tidak boleh 

melakukan kegiatan yang 

bertentang prinsip syariah.  

c. Nisbah harus disebutkan dalam 

akad. 

Obligasi konvensional 

Berdasarkan prinsip bunga : 

a. Emiten bertindak sebagai 

debitur (yang berhutang). 

b. Pemegang obligasi sebagai 

kreditur (yang berpiutang). 

c. Emiten obligasi dibebaskan 

kegiatan usahanya, sehingga 

tidak ada batasan halal-

haram. 

d. Nisbah mengikuti 

perkembangan suku bunga. 

6 Reksa Dana Syariah : 

Berdasarkan akad wakalah antara 

manajer investasi dan pemodal, serta 

akad mudharabah antara 

manajerinvestasi dan pengguna investasi 

dengan memperhatikan fatawa 

DSNMUINo. 20/ DSNMUI/IX/2000 

tentang reksadana syariah. 

a. Investasi dilakukan pada 

instrument keuangan yang 

sesuai dengan syariah. 

b. Jenis usaha emiten harus sesuai 

dengan syariah. 

Reksadana Konvensional : 

Berdasarkan prinsip kontrakinvestasi 

kolektif denganmemperhatikan pasal 

18 sampai dengan pasal 29 Bab IV 

UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal investasi dilakukan pada 

instrumen konvemsioanal. 

a. Jenis usaha emiten tidak 

harus sesuai syariah. 

b. Pembagian keuntungan 

antara pemodal dan manager 

investasi berdasarkan 

perkembangan suku bunga. 
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c. Pembagian keuntungan antara 

pemodal (diawali oleh manajer 

investasi) dan pengguna 

investasi berdasrkan proporsi 

yang ditentukan dalam akad. 

d. Manajer  investasi tidak 

menanggung resiko kerugian 

selama tidak lalai. Artinya yang 

menanggung kerugian tetap 

pemodal. 

c. Manajer investasi juga 

menanggung resiko karena 

berdasarkan prinsip 

kolektivitas. 

(Sumber data : Rika Fitria, Perbandingan Tingkat Pengembalian Return dan Risk Pada Saham 

Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Jakarta Islamic 

Indeks (JII) dan LQ45 Periode 2016-2018), Skripsi. 

 

D.  Saham  

1. Pengertian Saham 

Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atau suatu perusahaan 

jika membeli saham berarti telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan 

berhak atas kepentingan perusahaan dalam bentuk deviden. Ada dua jenis saham, yaitu
53

:   

a. Saham Biasa 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap 

pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi.Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa. Pemilik 

saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak 

memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang 

saham/RUPS dengan ketentuan one share one vote. Pemegang saham biasa memiliki 

tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki 

hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. 

b. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi).Hal ini 

disebabkan mendapatkan hak pembagian dividen secara tetap. Ada 3 karakteristik saham 

preferen yang membuatnya mirip dengan obligasi: ada klaim atas laba dan aktiva 

sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan 

dapat dipertukarkan dengan saham biasa. 

2. Saham Syariah  

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi 

saham pada umumnya yang diatur dalam undang- undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada 

dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan 

memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK No.II.K.1 tentang 

penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah 

                                                 
53 Irham,Fahmi, Analisis Laporan Keuangan. Bandung, 2013. 
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oleh emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No.17/POJK.04/2015. 

Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI 

maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK 

secara berkala, setiap bulan Mei dan November
54

.  

Saham syariah adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan 

dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak memperoleh bagi hasil usaha 

perusahaan tersebut yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
55

 Prinsip dasar saham syariah: 

a. Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas 

b. Bersifat mudharabah jika saham yang ditawarkan kepada umum 

c. Tidak boleh ada perbedaan jenis saham sehingga ada keharusan untuk mendapatkan hasil 

tertentu 

d. Resiko harus dibagi rata, sehingga keuntungan akan dibagikan sedangkan jika rugi, 

kerugian akan di tanggung (jika terjadi likuidasi). 

Dan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi kriteria sebagai emiten syariah atau 

perusahaan publik yang telah diatur dalam Fatwa DSN No:40/DSN-MUI/X/2003 Pasal 3 sebagai 

berikut : 

a. Jenis usaha, produk, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan 

emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah, 

b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:  

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi 

konvensional. 

3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. 

4) Produsne, distributor dan penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral 

dan bersifat mudarat. 

5) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat 

(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari 

modalnya.
56

 

Selain itu, BEI melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek 

likuiditas dan kondisi keuangan emiten yang mengacu pada Fatwa DSN No: 20/DSN-

MUI/IX/2000 Pasal 10 tentang Kondisi Emiten yang tidak layak, yaitu: 

a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang 

pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, 

b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 

45%, modal 55%), 

c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang 

islami.
57

 

                                                 
54

http://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/diakses tanggal 7 September 2021. 
55Eni Versary Awaliah, Analisis Komporasi Tingkat Pengembalian, Risiko dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah dan 

Saham Konvensional di LQ45.Skripsi, 2019, 17. 
56

Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003tentang Krtteria Emiten atau Perusahaan 

Publik.www.bapepam.com, diakses pada 7 september 2021.   

http://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/
http://www.bapepam.com/
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Setelah tahap pemlihan di atas dilakukan, setiap tahunnya BEI akan melakukan pengkajian 

ulang setiap enam bulan sekali. Sesuai yang dikatakan Suryomurti, bahwa komponen 

perhitungannya adalah semua saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang 

dikeluarkan oleh Bapepam-LK setiap enam bulan sekali. Perubahan ini akan terus di 

monitoring oleh BEI secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.
58

 

3. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Non Syariah 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Saham Syariah dan Saham Non Syariah 

Saham Syariah Saham Non Syariah 

Investasi pada perusahaan dengan kegiatan 

usaha prinsip syariah 

Investasi pada perusahaan untuk 

semua kegiatan usaha 

Mekanisme transaksi sesuai syariah Mekanisme transaksi konvensional 

Prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa Perangkat suku bunga 

Orientasi keuntungan baik untuk dunia dan 

akhirat 

Orientasi keuntungan secara general 

Hubungan dengan nasabah bentuk kemitraan Hubungan dengan nasabah bentuk 

kreditur-debitur 

Ada Dewan Pengawas Syariah Tidak ada Dewan Pengawas Syariah 

(Sumber data: data diolah 2021) 

 

E.  Tingkat Pengembalian (Return) 

1. Pengertian Tingkat Pengembalian (Return) 

Dalam melakukan kegiatan investasi pada saham, para investor  perlu melihat apakah 

saham tersebut memberikan tingkat pengembalian (return) yang sesuai dengan harapan atau 

tidak. Menurut Jones, return yang diperoleh pada saham terdiri dari dua komponen, yaitu 

Capital gain (loss) dan Yield. Capital gain (loss) merupakan selisih harga sekarang relative 

terhadap harga periode sebelumnya. Yield merupakan komponen return aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dalam hal saham, yield 

diperlihatkan dari besarnya dividen yang diperoleh.
59 

Menurut Hartono, tingkat pengembalian (return) merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi.
60

 Tingkat pengembalian saham dibedakan menjadi 2, yaitu
61

 : 

a. Return realisasi adalah return yang terjadi dan dihitung berdasarkan data historis.  

b. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa 

yang akan datang. 

Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, sedangkan return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi. Pengukuran return realisasi saham dapat dilakukan dengan cara 

                                                                                                                                                                   
57

Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Kondisi Emiten yang Tidak Layak. 

www.bapepam.com diakses pada 7 September 2021. 
58

Suryomurti, Wiku, Super Cerdas Investasi Syariah, Jakarta: Qultum Media, 2011. 
59 Jones, Charles P, Investment Analysis and Management, Edisi Kedelapan, (New York:John Wiley & Sons, Ins, 2002), 

130.  
60 Hartono, Jogiyanto, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2016, 263. 
61 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012. 
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menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan harga saham  periode sebelumnya. 

Return realisasi (realized return) yang menghasilkan capital gain atau loss pada beberapa saham 

dan dihitung dalam tahunan.   

Pada dasarnya seorang investor melakukan investasi pada suatu saham adalah untuk 

memperoleh tingkat pengembalian semaksimal mungkin sehingga wajib bagi seorang investor 

memperhatikan saham yang dapat membarikan tingkat pengembalian (return) yang tinggi. Akan 

tetapi dalam kenyataannya setiap investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi akan 

memiliki risiko (risk) yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya.  

2. Mengukur Return Investasi Saham  

Ada dua komponen pengambilan keputusan, yaitu
62

: 

a. Untung/rugi modal (capital again/loss) merupakan keuntungan/kerugian penjualan saham 

akibat selisih antar harga beli dan harga jual yang terjadi di pasar sekunder. 

b. Imbal hasil (yield) merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara 

periodic seperti dividend dan bunga. Imbal hasil ini dinyatakan dalam persentasi dari modal 

yang digunakan. 

Sesuai dengan pengertian ini, maka perhitungan return realisasi ditunjukkan oleh Hartono 

yang akan digunakan dalam sebuah penelitian berupa return tahunan. Perhitungan return 

realisasi dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut
63

: 

     
         

      
 

 
Keterangan : 

Ri : Return saham pada periode ke-t 

Pt : Harga saham pada periode ke-t 

Pt-1 : Harga saham pada periode sebelum t 

Sedangkan return ekspektasian (expected return) merupakan tingkat pengembalian yang 

diharapkan yang akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Perhitungan expected return 

yang dikemukakan oleh hartono Pada return ekspektasian (expected return) dapat dihitung dari 

hasil rata-rata return realisasi tahunandapat dirumuskan sebagai berikut : 

       ∑
  

 

 

 

 

Keterangan : 

E (Ri) : Return ekspetasian (expected return) saham i 

Ri : Return saham i 

n : jumlah dari hasil masa depan  

 

3. Return Dalam Perspektif Islam  

Dalam islam keuntungan dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Laba : keuntungan dari jual beli 

b. Riba : keuntungan dari hutang 
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c. Bagi : hasil keuntungan dari mudharabah, musyarakah 

d. Fee : keuntungan dari sewa 

Dari beberapa kriteria diatas, return saham dapat dikelompokkan dalam laba hasil dari 

proses jual beli. Dalam islam, keuntungan yang diproleh dari hasil jual beli adalah sesuatu yang 

halal. Islam sebagai agama yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur seluruh 

aktivitas manusia di segala bidang, perdagangan merupakan salah satu aktivitas perekonomian. 

Allah telah menyuruh umatnya bekerja mencari nafkah.
64

 Firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah 

ayat 10: 

َٰ ىةُ فَاْنتَِشُسْوا فِى اْلَ  َ َُّكْم تُْفَ ُِحْى َّ َفَاَِذا قُِض َِت الصَّ َُ َ َكثِْ ًسا لَّ
ِ َواْذُكُسوا ّللّاٰ

ْزِض َواْ تَُغْىا ِمْن فَْضِل ّللّاٰ  
Artinya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS.Al-Jumu’ah:10).  

Ayat diatas telah jelas bahwa bekerja termasuk ibadah bahkan Allah menempatkan bekerja 

(mencari karunia) sebagai keutamaan ibadah kedua setelah sholat. Asal dari mencari keuntungan 

adalah disyariatkan, kecuali bila di ambil dengan cara haram. Diantara cara-cara haram dalam 

mengeruk keuntungan adalah: 

a. Keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram 

b. Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulative 

c. Keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar 

d. Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan 

Jadi hal tersebut menandakan bahwa dalam perdagangan saham yang pada suatu waktu 

memperoleh keuntungan yang sangat tinggi maka keuntungan tersebut tidak haram asalkan 

dilakukan dengan cara yang benar serta saham berasal dari perusahaan yang sesuai dengan 

syariat islam. 

 

F.  Risiko (risk) 

1. Pengertian Risiko (Risk) 

Menurut Halim risiko atau risk adalah besarnya penyimpangan antara tingkat return yang 

diharapkan (expected return) dengan tingkat return yang dicapai secara nyata (actual 

return).
65

Sebagai instrument investasi, saham memiliki beberapa risiko antara lain : 

a. Capital loss yaitu suatu kondisi dimana investor menjual sahamnya lebih rendah dari harga 

belinya. 

b. Risiko kebangkrutan, saat perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan 

atau perusahaan tersebut dibubarkan, dalam hal ini klaim dari pemegang saham mendapat 

prioritas terakhit setelah seluruh kewajiaban perusahaan dapat dilunasi. Kondisi ini 

merupakan risiko terbesar bagi pemagang saham sehingga pemegang saham dituntut untuk 

mengikuti perkembangan perusahaan 

c. Risiko likuiditas asset, saham yang dikatakan liquid adalah saham-saham yang mudah 

sekali diperjualbelikan. Sedangkan saham-saham yang tidak banyak diperjualbelikan atau 

sering disebut saham tidur menjadi risiko investor karena dianggap saham tidur tidak layak 

beli ataupun sebaliknya tidak adanya yang menjual saham liquid karena dianggap sangat 

berharga 
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d. Risiko Delisting yaitu apabila saham perusahaan dikelurkan dari papan perdagangan di 

Bursa Efek dikarenakan kinerja perusahaan yang buruk. 

e. Risiko Suspending yaitu apabila suatu saham diberhentikan perdangannya oleh otoritas 

Bursa Efek sehingga investor tidak dapat melakukan perdagangan sampai status suspen 

diabut 

f. Risiko pasar yaitu harga-harga saham yang fluktuasi baik berupa kenaikan harga ataupun 

penurunan harga.
66

 

Risiko pada dasarnya mencerminkan simpangan, maka metode pengukuran yang sering 

digunakan adalah deviasi standar. Deviasi standar adalah akar dari rata-rata penyimpangan 

pangkat dua dari setiap kemungkinan pengembalian terhadap pengembalian yang diharapkan. 

Data deviasi standar yang berasal dari return saham tahunan inimerupakan data rasio dan bersifat 

cross section yang dihitung melalui return ekspektasian (expected return).  

 

2. Mengukur Risiko Investasi Saham  

Risiko investasi sesungguhnya adalah ketidaksesuain antara expected return (hasil yang 

diharapkan) dengan return (kembalian) aktualnya. Artinya risiko merupakan penyimpangan dari 

fakta return yang diterima. Untuk itu, menghitung risiko investasi dapat ditentukan dari tingkat 

penyimpangan return yang diharapkan. 

Rumus yang banyak digunakan untuk mengitung risiko adalah deviasi standar (standar 

deviation) yang mengukur rata-rata penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai 

ekspektasinya.Standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran (dispersion) atau 

variasi dari return (kembalian) disekitar return rata-rata (average return) atau expected return 

(kembalian yang diharapkan). Jika tingkat penyebaran berada jauh dari rata-rata return, maka 

berarti sekuritas yang diukur mempunyai risiko tinggi. Semakin tinggi standar deviasi atau 

instrument investasi, berarti instrument investasi tersebut semakin berisiko tinggi, demikian pula 

sebaliknya semakin kecil standard deviasi suatu instrument investasi maka semakin kecil tingkat 

risikonya.Rumus deviasi standar adalah
67

 : 

   √∑
               

   

 

   

 

Keterangan : 

σi : deviasi standar return saham i 

Rit : return saham i 

n : periode saham 

3. Risiko Dalam Perspektif Islam 

Dalam perspektif islam, manajemen risiko merupakan usaha menjaga amanah allah akan 

harta kekayaan demi kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-qur’an telah memberikan 
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kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola 

risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik.Investasi di pasar modal juga tidak lepas dari 

ketidakpastian oleh karena itu ada beberapa asas dalam berinvestasi di pasar modal untuk 

meminimalis risiko diantaranya adalah: 

a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat nilai manfaat dan 

menghindari setiap transaksi yang zalim, setiap transaksi yang bermanfaat akan dilakukan 

dengan bagi hasil. 

b. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsure penipuan di 

salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja 

c. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar 

atau melebihi kemampuan menanggung risiko 

d. Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil hasil harus bersedia menanggung 

resiko. 

e. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsure 

spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. 

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia menawarkan 

berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah 

SWT.
68

 

 

G.  Koefisien Variasi 

Menurut Brigham dan Houston, jika seorang investor harus memilih di antara dua investasi 

yang memiliki pengembalian yang diharapkan sama, tetapi dengan deviasi standar yang berbeda, 

kebanyakan orang akan memilih investasi yang risikonya lebih rendah sehingga berisiko lebih 

kecil.
69

 

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila investor memilih di antara dua investasi yang 

memiliki tingkat pengembalian (return) dan risiko yang sama, maka diperlukan perhitungan koefisien 

variasi. Pengukuran yang digunakan dalam menghitung koefisien variasi yaitu deviasi standar dibagi 

dengan expected return, atau dapat diukur dengan persamaan : 

    
  

     
 

 

Keterangan : 

CV  : koefisien variasi 

σ i : deviasi standar saham i 

E (Ri)  : expected return saham i 

 

H.  Indeks JII (Jakarta Islamic Index) 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham berbasis syariah yang lahir berkat 

kerjasama Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM) pada 

tanggal 3 Juli tahun 2000. Indeks ini diluncurkan guna menjadi tolak ukur kinerja saham-saham 
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syariah untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar 

Modal-Lembaga keuangan) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk menyeleksi saham-

saham yang sesuai dengan syariat Islam, namun sekarang wewenang Bapepam-LK telah berpindah 

pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU no. 21 tahun 2011.
70

 

Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakrta Islamic Index melibatkan pihak dewan 

pengawas syariah PT Danareksa Investment Management. Sedangkan untuk menetapkan saham-

saham yang akan masuk dalam perhitungan JII dilakukan dengan urutan seleksi sebagai berikut: 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar) 

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

memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 

terbesar selama satu tahun terakhir 

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

regular selama satu tahun terakhir.  

Pengkajian ulang akan dilakukan enam bualn sekali dengan penentuan komponen indeks 

pada awal bulan januari dan juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan 

dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.
71

 

 

I.  Indeks IDX30 

Indeks IDX30 diluncurkan pertama kali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 

April 2012. Indeks IDX30 merupakan indeks yang mengukur kinerja 30 saham berkapitalisasi pasar 

besar, likuiditas tinggi, dan fundamental baik. IDX30 merupakan sekumpulan 30 saham yang diambil 

dari indeks LQ45. Setiap indeks memiliki kriteria dan terdapat dua kategori kriteria yang dijadikan 

acuan BEI dalam memilih saham indeks IDX30, yaitu antara lain: 

a. Kriteria Kuantitatif, meliputi nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi, 

dan kapitalisasi pasar. 

b. Kriteria Kualitatif, meliputi kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, faktor lain terkait 

kelangsungan usaha.  

Beberapa kriteria-kriteria seleksi dalam menentukan suatu emiten yang dapat masuk dalam 

indeks IDX30, sebagai berikut : 

a. Saham-saham tersebut harus memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar 

yang besar. Karena sebuah saham yang tinggi likuiditasnya maka sangat diminati oleh 

investor dan likuiditas tinggi juga menunjukkan angka transaksi yang banyak. 

b. Semakin besar kapitalisasi pasarnya maka nilai perusahaan yang memiliki saham 

tersebut semakin tinggi.    

c. Hasil penyaringan dari saham indeks LQ45. 
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Seluruh kriteria tersebut selalu dievaluasi BEI secara berkala, yakni setiap3 dan 6 bulan atau awal 

bulan Februari dan Agustus di setiap tahunnya. Metode perhitungannya menggunakan pembobotan 

berdasar market capitalization weighted average. 

 
J.  Uji Independent Sampel Test  

Independent sample t-tes adalah uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata 

dua grub yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat 

diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. 

Prinsip pengujian ini adalah melihat perbedaan variansi kedua kelompok data dengan 

menggunakan uji homogenitas fisher sehingga sebelum dilakukan pengujian dapat terlebih dahulu 

diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau berbeda (unequal variance). Apabila terbukti 

bahwa kedua sampel bersal dari populasi dengan variansi homogen maka digunakan perhitungan t 

digunakan rumus : 

      
     

√
 

  

 
 

 

  

 

Apabila terbukti bahwa kedua sampel bersal dari populasi dengan variansi homotegen maka 

perhitungan t digunakan rumus : 

      
     

  
 

  
 

  
 

  

 

Jika hasil t hitung menunjukkan significance >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan varian yang signifikan, akan tetapi jika hasil t hitung menunjukkan significance 

<0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan varian yang signifikan. 

 

K.  Kerangka Pemikiran  

Investor dalam berinvestasi memiliki tujuan utama untuk memperoleh return, tanpa adanya 

return yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi, yaitu 

return dan risk. Saham merupakan instrument investasi dengan resiko yang tinggi.Untuk mengurangi 

risiko biasanya, seorang investor disarankan membeli saham yang mempunyai likuiditas yang 

tinggi.
72
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Gambar 2.3 
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Keterangan: 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli efek memiliki produk 

investasi diantaranya yaitu saham. Saham di BEI terbagi dalam berbagai kelompok indeks pasar 

saham diantaranya yaitu Jakarta Islamic Indeks dan IDX30. Jakarta Islamic Indeks merupakan indeks 

pasar saham yang terdiri dari 30 saham syariah dengan tingkat likuiditas terbaik. Adapun IDX30 

terdiri dari 30 saham dengan likuiditas terbaik tanpa ada seleksi kriteria saham syariah sehingga 

saham perusahaan yang ada pada IDX30 dapat berupa saham konvensional dan dapat juga berupa 

saham syariah.  

Investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi selalu mempertimbangkan return dan 

risk yang akan didapat. Penelitian ini menganalisis seberapa signifikan perbedaan tingkat return dan 

risk saham syariah pada indeks Jakarta Islamic Index (JII) dengan saham konvensional yang berada 

pada indeks IDX30 guna dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi pada 

saham syariah atau saham konvensional. 

 
L.  Hipotesis  

Hipotesisi adalah jawaban atas masalah penelitian yang secara rasional didedukasi dari teori. 

Berdasarkan tinjauan teoritis hasil penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pengembalian (return) saham syariah dan saham non syariah  

Memperoleh return merupakan tujuan utama investor dalam melakukan investasi pada 

saham sehingga investor harus memperhatikan saham yang dapat memberikan tingkat 

pengembalian (return) yang tinggi.
73

 Suryomurti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan antara saham syariah dan konvensional. Ini dapat dilihat dari transaksi 

yang dilakukan yang mengharuskan sesuai dengan prinsip syariah berbeda dengan dengan 

saham yang konvensional yang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip islam.
74

 

Teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami pengambilan keputusan. 

Hal ini menyatakan bahwa manajemen selalu mengungkapkan informasi yang di inginkan 

oleh investor, khususnya apabila informasi tersebut ada berita baik (good news). Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat di perlukan oleh investor sebagai alat 

analisis untuk mengambil keputusan berinvestasi. Informasi yang dianggap sabagai sinyal 

baik bagi investor tersebut akan berpengaruh terhadap harga saham. dimana harga saham 

diperusahaan itu menjadi naik. Dengan demikian sinyal baik atau sinyal buruk berpengaruh 

terhadap tingkat pengembalian saham (return saham) suatu perusahaan. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 :Terdapat perbedaan antara Return saham syariah di Jakarta Islamic Index dengan 

saham konvensional di IDX30  

2. Perbandingan risiko (risk) saham syariah dan saham non syariah  

Setiap keputusan investasi yang menghasilkan keuntugan pastinya memiliki keterkaitan 

akan terjadinya risiko, karena keputusan investasi tidak selamanya akurat dan dapat dianggap 

sempurna. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelemahan yang tidak dianalisis dengan baik, 
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sehingga risiko menjadi tolak ukur untuk menganalisis investasi yang akan dilakukan.
75

 

Menurut Sutapa dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Saham Basis Syariah 

Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim” 

Menyimpulkan Bahwa Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Pada Kinerja Saham Syariah 

Dengan Saham Non Syariah.
76

 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 : Terdapat perbedaan antara risiko pada saham syariah dan saham non syariah  

3. Perbandingan koefisien variasi saham syariah dan saham non syariah  

Setiap transaksi yang dilakukan dengan perencanaan agar dapat menghasilkan 

keuntungan, return dan risk menjadi dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

melakukan analisis investasi. Selain itu, terdapat koefisien variasi yang dapat 

dipertimbangkan dua faktor secara bersamaan. Koefisien variasi merupakan deviasi standar 

dibagi pengembalian yang diharapkan, semakin kecil koefisien variasi maka semakin baik 

aktiva tersebut. Hal ini menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar 

return.Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Terdapat perbedaan antara koefisien variasi pada saham syariah dan saham non syariah 
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