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ABSTRAK 

Kondisi suatu negara menjadi bagian terpenting untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari kondisi internal di 

negara tersebut adalah situasi politik, keamanan negara tersebut, dsb. Krisis global 

yang menimpa dunia beberapa waktu lalu memberikan kekhawatiran tersendiri 

kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Faktor tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi syariah tumbuh 

berkembang begitu pesat di Indonesia. Ekonomi berbasis syariah hadir 

memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya 

atas dasar syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Inflasi, BI Rate, dan Harga 

Minyak Mentah (Crude Oil) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia Tahun 2014-2018?, dan Bagaimana pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Harga 

Minyak Mentah (Crude Oil) terhadap Indeks Saham Syariah Indoneisa Tahun 2014-

2018 dalam Ekonomi Islam ?.Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah Inflasi, BI Rate, dan Harga Minyak 

Mentah (Crude Oil) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia Tahun 2014-2018 dan Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI Rate, dan 

Harga Minyak Mentah (Crude Oil)  terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 

2014-2018 dalam perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (Library Research). dilihat dari sifatnya penelitian ini 

bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi 

dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian terdiri dari variabel 

Dependen yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia  (Y) dan variabel Independen 

yaitu Inflasi (X1), BI Rate (X2) dan Harga Minyak Mentah (Crude Oil)  (X3). Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Variabel Inflasi berpengaruh terhadap 

indeks saham syariah di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

pertama (H1) diterima, yang berarti bahwa Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap 

Indeks Saham Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. Variabel BI Rate 

berpengaruh terhadap indeks saham syariah di Indonesia. Maka dapat dikatakan 

bahwa hipotesis pertama (H2) diterima, yang berarti bahwa  BI Rate berpengaruh 

Negatif terhadap Indeks Saham Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. Variabel 

harga minyak dunia berpengaruh terhadap indeks saham syariah di Indonesia 

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H3) diterima, yang berarti bahwa 

Harga Minyak Mentah (Crude Oil)  berpengaruh positif terhadap Indeks Saham 

Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. Dalam perspektif ekonomi Islam investasi 

merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada persoalan 

duniawi semata, dalam hal ini Islam memadukan antara dimensi dunia dan 

akhirat. 

 

Kata Kunci : Indeks Saham Syariah, Inflasi, BI Rate, Harga Minyak Mentah 

(Crude Oil) 
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MOTTO 

 

                          

         

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.”
1
 (Qs. Al-Jumuah : 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 

Per Kata (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), h.548.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang 

akan dibahas. Berikut ini adalah uraian dari judul penelitian : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2
 

2. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau 

komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu.
3
 

3. BI Rate adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional kepada nasabah yang menjual atau membeli 

produknya.
4
 

                                                
2 Eti Roehaerty, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta : PT Bumi  Aksara, 

2007), h. 260 
3 Adiwarman A.Karim, Ekonomi Makro Islami ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h.135. 
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi Revisi 2014 ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h.114.  
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4. Indeks Saham Syariah adalah merupakan indeks saham yang 

mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efrek 

Indonesia dan Daftar Efek Syariah.
5
 

5. Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-

prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang 

menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip 

keadilan, pertanggungjawaban, dan juga takaful (jaminan sosial).
6
 

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari variabel Inflasi yang 

merupakan tingkat inflasi (tingkat inflasi yang dihitung secara tahunan), BI 

Rate (Tingkat Suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara 

berkalasetiap tahun yang telah di Publikasikan), dan Harga Minyak Mentah 

(Crude Oil) yang merupakan Harga Minyak Mentah (Crude Oil) yang 

diperdagangkan secara per Barel terhadap Indeks Saham Syariah (Nilai Saham 

Syariah yang terdaftar di Efek Syariah dalam bentuk laporan tahunan yang 

telah di Publikasikan) di Indonesia dan di analisis menggunakan perspektif 

Ekonomi Islam terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh masing-masing 

variabel. 

 

 

                                                
5 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h.121. 
6 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format 

Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), h.62-63 



 

 

3 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Kondisi suatu negara menjadi bagian terpenting untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari kondisi 

internal di negara tersebut adalah situasi politik, keamanan negara tersebut, 

dsb. Apabila kondisi internal disuatu negara stabil dan cenderung baik, 

maka akan mengundang para investor baik lokal maupun asing untuk mau 

berinvestasi di negara tersebut. 

Di Indonesia sendiri, terutama di kota – kota besarnya sudah 

banyak sekali investor baik lokal maupun asing yang menanamkan 

modalnya disini, baik berupa uang ataupun aset. Ini terlihat dari gedung – 

gedung pencakar langit yang mendominasi kota – kota besar di Indonesia, 

khususnya di Jakarta yang merupakan ibukota dan sekaligus menjadi pusat 

perputaran uang dan perekonomian Indonesia. Krisis global yang menimpa 

dunia beberapa waktu lalu memberikan kekhawatiran tersendiri kepada 

masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Faktor tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi syariah tumbuh 

berkembang begitu pesat di Indonesia. Ekonomi berbasis syariah hadir 

memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan 

ekonominya atas dasar syariah. 
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2. Alasan Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh 

tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, 

penelitian yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjual-

belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Definisi dari pasar 

modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13), yang didalamnya 

disebutkan, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek.
7
 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian 

dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan menggunakan pasar modal 

sebagai sarana untuk menyerap investasi dan sebagai media untuk 

memperkuat posisi keuangannya. Dalam perekonomian modern tidak akan 

                                                
7
  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.   
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eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik, dan setiap 

harinya terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini.
8
 

 Pasar modal bagi suatu negara memiliki dua fungsi, yaitu pertama sebagai 

sarana pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal 

dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal 

kerja dan lain-lain, sedangkan fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana 

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, 

obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian pasar modal menjadi 

salah satu sumber dana bagi perusahaan diluar sumber dana seperti tabungan 

perusahaan, kredit perbankan dan lain-lain.
9
 

Harapan investor pada umumnya melakukan investasi pada saham adalah 

memperoleh return. Return saham diperoleh dari selisih kenaikan (capital 

gains) atau selisih penurunan (capital loss). Capital gains atau capital loss 

sendiri diperoleh dari selisih harga investasi sekarang dengan harga periode 

yang lalu. Dengan demikian return yang dihasilkan investor akan meningkat 

pada saat harga saham naik dan berkurang pada saat harga saham turun, 

kenaikan ataupun penurunan harga saham tersebut dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal perusahaan, faktor internal dan eksternal perusahaan 

merupakan faktor fundamental yang sering dijadikan acuan dalam mengambil 

                                                
8
  Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 68.   

9 Penjelasan Bursa Efek Indonesia “Mengenal Pasar Modal” dalam www.idx.co.id 

diakses tanggal 5 November 2019  
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keputusan investasi, faktor ekonomi makro merupakan faktor yang paling 

banyak mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal. 

Indeks saham yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari 

15 indeks saham, namun hanya ada dua indeks saham syariah, yaitu Jakarta 

Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Jika Jakarta 

Islamic Index terdiri dari 30 perusahaan syariah dan setiap enam bulan sekali 

direvisi, beda halnya dengan Indeks Saham Syariah yang sampai saat ini 

sudah lebih dari 300 perusahaan syariah dan terdiri dari berbagai sektor. 

Kedua indeks saham syariah tersebut mulai dari awal pembentukannya 

mengalami perkembangan yang sangat baik, bisa dilihat dalam nilai indeks 

saham yang cenderung terus mengalami kenaikan. 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang 

mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen 

ISSI di tinjau ulang setiap enam bulan sekali pada bulan Mei dan Nopember, 

dan dipublikasikan di bulan berikutnya. Metode perhitungan indeks ISSI 

menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar, sedangkan tahun 

dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES 

yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada 12 Mei 2011, dan sampai 

awal tahun 2017 konstituen ISSI berjumlah 331 saham yang tersebar dalam 

berbagai sektor. 
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Grafik 1.1 

Pergerakan Indeks Saham Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 

 

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan Indeks Harga Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) mengalami kenaikan secara signifikan, hal ini disebabkan 

oleh faktor internal maupun eksternal. Fluktuasi tersebut mengindikasikan 

juga bahwa ISSI tidak bisa menolak akan hadirnya faktor- faktor ekonomi 

makro. Sebagaimana diketahui, variabel-variabel ekonomi makro seperti 

inflasi,  BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan harga minyak dunia 

terus senantiasa berfluktuasi di setiap periodenya sehingga diduga 

berpengaruh terhadap kegiatan investasi di pasar modal. 

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dengan perkembangan ISSI yang terus 

mengalami peningkatan, secara teori harusnya di imbangi dengan penurunan 

inflasi yang signifikan, bahkan inflasi cenderung mengalami peningkatan dan 

kemudian mengalami penurunan yang tidak signifikan. Kemudian secara teori 

perkembangan nilai ISSI harusnya di imbangi dengan penurunan nilai suku 
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bunga, tetapi terjadi peningkatan suku bunga yang signifikan sehingga dengan 

adanya peningkatan nilai suku bunga malah meningkatkan nilai ISSI yang 

seharusnya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya untuk asset 

yang tidak berisiko seperti tangungan dan deposito. 

Hal ini juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kewal dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti secara empiris 

pengaruh variabel‐variabel makroekonomi, yaitu : tingkat inflasi, suku bunga 

sertifikat Bank Indonesia, kurs, dan tingkat pertumbuhan GDP terhadap IHSG 

di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan 

IHSG secara signifikan hanya dipengaruhi hanya dipengaruhi oleh kurs, 

sedangkan tingkat inflasi, suku bunga SBI dan pertumbuhan PDB tidak 

berpengaruh terhadap IHSG.
10

 Sehingga dalam penelitian ini ingin 

membuktikan apakah dengan adanya peningkatan secara signifikan pada ISSI 

akan dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, serta harga minyak dunia. 

Faktor ekonomi makro yang sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian adalah inflasi. Angka inflasi yang tinggi ditunjukkan dengan 

naiknya harga-harga barang. Dengan naiknya inflasi, biasanya akan 

mendorong Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga acuan. Jika nilai 

inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan maka Bank Indonesia harus 

mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga BI. Tingginya inflasi dan 

suku bunga bank akan menyebabkan beban operasional perusahaan semakin 

berat serta akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, selain itu juga 

                                                
10 Suramaya Suci Kewal, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB 

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, Jurnal Economia, Vol. 8, No. 1, April 2012, hal. 53-64   
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bisa mempengaruhi harga saham perusahaan yang condong menurun. Berikut 

ini adalah perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2014-2018 : 

Grafik 1.2 

Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

 
Sumber : Bank Indonesia Tahun 2018 

 

Kenaikan suku bunga BI yang signifikan bisa memperkuat rupiah, 

tetapi indeks harga saham pada umumnya akan anjlok, begitu pula pada 

indeks saham syariah karena investor lebih suka menabung di bank. Apabila 

suku bunga BI mengalami peningkatan maka harga saham akan mengalami 

penurunan. Begitu juga sebaliknya ketika suku bunga mengalami penurunan 

maka harga saham akan mengalami peningkatan. Karena dengan tingginya 

suku bunga BI, dan melemahnya rupiah, mengakibatkan investor beralih ke 

investasi rupiah. Sebaliknya apabila suku bunga BI mengalami penurunan 

maka investor akan kembali berinvestasi pada pasar modal, karena posisi 
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indeks harga saham mengalami peningkatan.
11

 Berikut ini adalah 

perkembangan BI Rate tahun 2014-2018 : 

Grafik 1.3 

Perkembangan BI Rate di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

 

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2018 

 

Dari uraian diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi indeks 

harga saham yang cukup beragam. Pengaruh dari perubahan harga komoditas 

cukup besar dalam mempengaruhi pergerakan indeks harga saham. Hal ini 

disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas dunia. 

Banyak teori yang mengungkapkan bahwa saham dapat dipengaruhi oleh 

harga emas, kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih 

berinvestasi di emas dari pada di pasar modal. Sebab emas dapat memberikan 

hasil imbal balik yang baik dengan kenaikan harganya. Ketika banyak investor 

yang mengalihkan portofolionya investasi kedalam bentuk emas batangan, hal 

                                                
11 Anisya Nurul Pramitha Sari, “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Nilai 

Tukar Rupiah pada US Dolar Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2013”, Semarang: 

Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.   
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ini akan mengakibatkan turunnya indeks harga saham di negara yang 

bersangkutan karena aksi jual yang dilakukan investor. 

Menurut Pakasi, komoditas lainnya yang paling berpengaruh saat ini 

adalah minyak mentah. Fluktuasi harga minyak mentah dunia mendapat 

sorotan utama karena minyak menjadi sebuah komoditas yang penting bagi 

banyak pihak, sehingga menjadi isu penting bagi masyarakat, pemerintah, dan 

para pelaku usaha. Gejolak minyak yang terjadi akhir-akhir ini merupakan 

permasalahan yang menimbukan kekhawatiran di berbagai negara di seluruh 

dunia. Kenaikan harga minyak mentah menjadikan turun naiknya harga bahan 

bakar diseluruh dunia. Indonesia dan sejumlah negara lain telah menaikan 

harga BBM yang vital bagi kehidupan dan perekonomian. Kondisi ini menjadi 

sangat penting karena tingginya harga minyak akan memicu kenaikan harga 

komoditas lain dan menimbulkan tekanan inflasi diseluruh dunia. Berikut ini 

adalah perkembangan harga minyak dunia selama Tahun 2014-2018 : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Harga Minyak Mentah (Crude Oil)  Tahun 2014-2018 

(Per Barel) 

 

Tahun Harga 

2014 301,192 

2015 286,814 

2016 290,675 

2017 292,374 

2018 281,287 

Sumber : OPEC 2019 
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Perkembangan Harga Minyak Mentah (Crude Oil)  pada tahun 2014-

2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 harga minyak dunia 

mencapai 301,192 per Barel, dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

dengan harga mencapai 286,184 Per Barel. Namun pada tiga tahun berikutnya 

harga minyak dunia selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 

harga minyak dunia mencapai 290,675 per Barel, tahun 2017 mencapai 

292,374 per Barel, dan dimana pada tahun 2018 harga minyak dunia mencapai 

281,287 per Barel.  

Pasar modal syariah yang menjadi salah satu instrumen dari ekonomi 

Islam yang mengalami perkembangan secara positif seiring dengan 

disebarluaskannya ekonomi Islam kepada masyarakat. Menarik diikuti karena 

perannya pasar modal syariah yang sangat besar dan vital untuk menyerap 

investor untuk memperkuat keuangan perusahaan. Perkembangan pasar modal 

syariah di Indonesia bisa dilihat melalui Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) yang mana ISSI merupakan Indeks Saham Syariah yang terdiri dari 

keseluruhan perusahaan syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susanto (2013), tentang Analisis 

Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Jumlah Uang Beredar (M2) 

Terhadap Indeks Harga Saham Syariah Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan  Inflasi berpengaruh negative sedangkan BI Rate dan M2 

berpengaruh Positif.
12

 Penelitian yang dilakukan oleh Neny Mulyani tentang 

Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Dan Produk 

                                                
12 Joko Susanto,  Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Jumlah Uang 

Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Syariah Indonesia, ), Jurnal Vol.2 No.1, (Semarang: 

Universitas Islam Sultan Agung, 2015) 
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Domestik Bruto Terhadap Jakarta Islamic Index. Inflasi berpengaruh positif 

terhadap Jakarta Islamic Index, Suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

Jakarta Islamic Index. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

berpengaruh negatif terhadap Jakarta Islamic Index. Produk Domestik Bruto 

berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic Index. Inflasi, suku bunga, nilai 

tukar rupiah dan produk domestik bruto secara simultan berpengaruh terhadap 

Jakarta Islamic Index.
13

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Saham Syariah di 

Indonesia, adapun judul proposal ini yakni: “Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan 

Harga Minyak Mentah (Crude Oil) terhadap Indeks Saham Syariah di 

Indonesia Tahun 2014 – 2018 dalam Ekonomi Islam”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia Tahun 2014-2018 ? 

2. Apakah BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia Tahun 2014-2018 ? 

3. Apakah Harga Minyak Mentah (Crude Oil) berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2014-2018 ? 

                                                
13

 Neny Mulyani, Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Dan 

Produk Domestik Bruto Terhadap Jakarta Islamic Index, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif 

Vol. 1 No. 1, artikel 10, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2014), hlm. 11 (tidak 

diterbitkan) 
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4. Apakah Inflasi, BI Rate, dan Harga Minyak Mentah (Crude Oil) berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indoneisa Tahun 2014-2018 ? 

5. Bagaimana pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Harga Minyak Mentah (Crude Oil) 

terhadap Indeks Saham Syariah Indoneisa Tahun 2014-2018 dalam Ekonomi 

Islam ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat Penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia Tahun 2014-2018. 

b. Untuk mengetahui apakah BI Rate berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2014-2018. 

c. Untuk mengetahui apakah Harga Minyak Mentah (Crude Oil) 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 

2014-2018. 

d. Untuk mengetahui apakah Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah dan Harga Minyak Mentah (Crude Oil) berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2014-2018. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Harga Minyak Mentah 

(Crude Oil) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2014-2018 

dalam perspektif ekonomi islam. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan 

maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang 

inflasi, BI Rate, dan harga minyak mentah (Crude Oil)  serta 

pengaruhnya terhadap Indeks Saham Syariah Indoneisa (ISSI). 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

bahan pertimbangan dalam aktivitas pasar modal terutama dalam saham. 

Sebagai referensi penelitian berikutnya terkait pengaruh BI Rate, dan inflasi 

dan Minyak Mentah (Crude Oil)  terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik 

bagi pihak kampus. Serta dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

umumnya terkait pasar modal saham, khususnya terkait dengan pengaruh 

BI Rate, kurs dan inflasi terhadap Indeks Saham Syariah Indoneisa (ISSI), 

serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian 

yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Perusahaan 

Menurut Polak perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan 

secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, 

dengan cara memeperniagakan memperdagangkan, menyerahkan barang atau 

mengadakan perjanjian perdagangan dimana laba dan rugi dapat diperkirakan 

dan dicatat dalam pembukuan.
14

 Menurut Salvatore, teori perusahaan (Theory 

of The Firm) adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi 

ekonomi manajerial. Teori Perusahaan mengakui maksimisasi laba sebagai 

sasaran utama perusahaan. Apabila ditarik kesimpulan teori perusahaan adalah 

bentuk memaksimalkan laba dan menghindarkan dari kerugian yang dapat 

diperkirakan di masa depan.
15

 Berikut beberapa teori yang menggambarkan 

atau memberi informasi kondisi didalam perusahaan pada pasar modal di 

Indonesia: 

1. Signalling Theory 

Apapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan 

adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang 

menangkap sinyal tersebut. Konsep signaling theory disini menjadi sangat 

berperan. Adapun pengertian signaling theory adalah teori yang membahas 

                                                
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), h. 8. 
15 Panji Anagora dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Jakarta ; Rineka Cipta, 2008), 

h.5. 
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tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh 

pada keputusan investor. 

Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah 

sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menaggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham 

yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti 

“wait and see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru 

kemudian mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and 

see bukan sesuatu yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai 

reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar 

karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak 

kepadanya. Secara garis besar signalling theory erat kaitanya dengan 

ketersedian informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan 

bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan.
16

 

2. Agency Theory 

Teori ini merupakan usaha kaum neo-klasik untuk memperbaiki 

kelemahan pandangan neo-klasik dengan menambahkan “faktor 

keagenan” dalam perusahaan. Pada dasarnya, teori ini mengakui adanya 

informasi yang bersifat tidak sempurna sehingga menimbulkan 

kesenjangan antara beberapa pihak yang terlibat dalam perusahaan. 

Persoalan bisa muncul antara pemilik dan pengelola, pemilik mayoritas 

                                                
16 Irham Fahmi, Pengantar Pasar Modal  (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 100. 
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dan minoritas pengelola dan pembuat kebijakan, serta pengelola dan 

pihak-pihak lain. Teori agensi berasumsi bahwa hubungan selalu 

didasarkan pada sistem kontrak yang tidak sempurna sehingga masalah 

pemberian insentif, penugasan dan kerja sama menjadi tidak 

dimungkinkan dalam perspektifnya. Sifat teori agensi adalah 

mendisiplikan dan menghukum. 

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu 

antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen sebagai agent. 

Teori keagenan lahir sekitar tahun 1970an, berawal dari adanya bentuk 

korporasi yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan 

dengan kontrol atau dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara 

pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin rumit dan 

besarnya suatu perusahaan membuat pihak pemilik tidak bisa secara 

intensif mengelola perusahaannya sehingga meminta pihak manajemen 

untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan dalam usahanya 

mendapatkan profit. Selanjutnya manajemen dianggap sebagai agen dan 

pemilik dianggap sebagai prinsipal. Hubungan tersebut oleh banyak ahli 

disebut dengan hubungan keagenan/agency relationship.
17

 

 

 

 

 

                                                
17 Adler Haymans Manurung, Cara Menilai Perusahaann (Jakarta, 2006), h. 15-17. 
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B. Deskripsi Teori 

1. Pasar Modal 

  Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya 

para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka 

memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan 

untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan 

pembeli disebut investor.
18

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam 

Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13), yang didalamnya disebutkan, 

bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 

Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan Efek.
19

 

2. Pasar Modal Syariah 

Sedangkan yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah adalah Pasar 

Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, 

berdasarkan prinsip syariah.
20

 

 

 

                                                
18

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 

111.   
19

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.   
20 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal 

Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.   
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a. Prinsip Pasar Modal Syariah 

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada 

prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta 

(investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan 

pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh 

manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi 

keuangan adalah kegiatan usaha dari pemilik harta namun secara pasif 

sehingga prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan 

pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip 

kehalalan dan keadilan.
21

 Secara umum prinsip tersebut adalah : 

1) Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau 

kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah 

spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat 

dilakukan bagi hasil. 

2) Uang adaah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan 

menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha 

maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama 

dengan pembukuan kegiatan usaha. 

3) Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik 

usaha (emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan 

pemilik usaha (emiten) serta mekanisme pasar (bursa dan self 

                                                
21 Adrian Sutedi, , Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan 

Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 43-47.   
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regulating organization lainnya) tidak boleh menimbulkna kondisi 

keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. 

4) Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh 

mengambil resiko yang melebihi kemampuan (maysir) yang dapat 

menimbulakan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. 

5) Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa 

lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan 

gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi 

penawaran maupun permintaan. 

b. Karakteristik Pasar Modal Syariah 

Pasar modal yang ideal adalah yang memenuhi unsur “etik dan 

fair/transaparan”, di samping adanya unsur efisien. Obaidullah yang 

mengutip pandangan Baruch Lev mengatakan, bahwa “pengertian etik 

dan fair adalah terdapatnya persamaan kesempatan (equility of 

opportunity), dimana seluruh pihak dalam pasar modal mendapatkan 

akses informasi yang sama dan relevan untuk mengevaluasi aset.” 

Gambaran mengenai pasar modal yang efisien, etik dan fair, 

menurut Sherin dan Statman yang dikutipoleh Obaidullah, 

mengandung tujuh karakteristik sebagi berikut : 

1) Bebas dari paksaan, menurut kaidah ini, investor memiliki hak 

untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak juga berarti bahwa 

investor tidak boleh dilarang dalam bertransaksi. Termasuk 

dalamkaidah ini, investor berhak untuk mencapai informasi dan 
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pada saat yang sama tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia 

tertentu. 

2) Bebas dari salah interpretasi, bahwa investor memiliki hak untuk 

mendapatkan informasi yang besar, sehingga tidak menimbulkan 

salah interpretasi Hak untuk mendapatkan informasi yang sama, 

bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk 

mendapatkan satu set informasi yang khusus. Apabila satu pihak 

memiliki satu set informasi maka harus dikemukakan kepada yang 

lain. 

3) Hak untuk memproses informai yang sama, dalam hal ini, investor 

memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses 

informasi, dimana tidak ada satu pihak yang dirugikan. 

4) Bebas dari gejolak hati, menurut kaidah ini, seluruh investor 

selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang 

pengendalian diri. 

5) Hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, bahwa investor 

melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya 

efisien atau benar. 

6) Hak untuk memiliki kekuatan tawar menawar yang sama, bahwa 

dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar-

menawar yang sama untuk negoisasi.
22 

 

                                                
22 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan, 

(Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), h. 552-553.   
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c. Peranan Pasar Modal Syariah 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam 

perekonomian dunia saat ini. banyak industri dan perusahaan 

menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk menyerap investasi 

dan sebagai media untuk memperkuat keuangannya. Dalam 

perekonomian modern tidak akan eksis tanpa adanya pasar nodal 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) Menfasilitasi 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 eksternal 

perusahaan.
23

 

Sedangkan menurut Metwally, fungsi dari keberadaan pasar modal 

syariah, antara lain: 

                                                
23 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah, (Bandung: Alfabeta,2010), h. 68.   
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1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan 

bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 

2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek 

pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal 

konvensional. 

5) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja 

kegiatan bisnis.
24

 

Menurut Metwally karakteristik yang diperlukan dalam 

membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut : 

1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek 

2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham 

dapat diperjualbelikan melalui pialang 

3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat 

diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi 

tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta 

neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan 

jarak tidak lebih dari 3 bulan. 

                                                
24 Ibid., h. 68-69.   
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4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-

tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 

5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari 

HST. 

6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. 

7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan 

yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi 

syariah. 

8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu 

minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. 

9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode 

perdagangan, dan dengan harga HST.25 

d.  Instrumen dan Pihak-pihak yang terlibat dalam Pasar Modal 

Syariah di Indonesia 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pesar modal. 

Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga kormesial, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi 

atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan 

oleh Bepepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di 

pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen 

paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain
26

: 

                                                
25 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah..., h. 34   
26 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..., h. 133-152.   
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1) Saham Syariah 

Saham atau stoks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan 

bagi modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilk 

saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang 

dimilikinya, maka semakin basar kekuasanya di prusahaan 

tersebut. 

2) Obligasi Syariah 

Obligasi atau bonds secara konvensional adalah merupakan 

bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang 

mengandung janji lainya serta pelunasan pokok penjamin yang 

dilakukan pada tanggal jatuh tempo.  

Obligasi Syariah 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. 

3) Reksadana Syariah 

Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi 

menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk 

akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al-

Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, 
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maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal 

dengan pengguna investasi. 

4) Efek Beragun Aset Syariah 

EBAS adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi 

kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan 

berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan 

yang timbul kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh 

lembaga keuangan, Efek bersifat investasi/ arus kas serta aset 

keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

5) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / Right Issue 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah 

adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar 

Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham 

yang ada untuk membeli Efek baru; termasuk saham, efek yang 

dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum 

ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. 

6) Warran Syariah 

Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada 

pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk 

jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya 

tersebut. 
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3. Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan 

harga saham dan Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor 

untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham
27

. Indeks 

harga saham merupakan tren pasar yaitu menggambarkan kondisi pasar 

suatu saat apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan demikian indeks 

harga saham menggambarkan kinerja saham baik individual maupun 

komulatif (kinerja pasar), sehingga dapat diketahui kontek yang terjadi, 

bagaimana sesungguhnya perilaku investor dan saluran dana secara makro 

lewat mekanisme pasar modal.
28

 

Indeks harga saham bisa menjadi salah satu parameter ekonomi 

makro, karena indeks harga saham merupakan indikator utama yang 

menggambarkan pergerakan harga saham. Fungsi indeks harga saham, 

antara lain: Sebagai indikator trend pasar, Sebagai indikator tingkat 

keuntungan, sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio, 

Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, 

Berkembangnya produk derivative, Menunjukkan kualifikasi dan kinerja 

emiten, Menunjukkan kepercayaan investor dalam atau luar, 

Menggambarkan arah capital folw di suatu Negara, Bergairahnya sumber 

pendanaan eksternal dengan cost of capital rendah. 

 

 

                                                
27 Penjelasan Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, diakses tanggal 23 Febuari 2020 
28 Nor Hadi, Pasar Modal..., h.184.   
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a. Jenis Indeks Saham 

Tahun 2010, Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks 

harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media 

cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah :
29

 

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai 

komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan 

keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek Indonesia berwenang 

mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau beberapa 

Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar 

pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan 

Tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil 

sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan 

harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi 

mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG. IHSG adalah milik 

Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung 

jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang 

mempergunakan IHSG sebagai acuan (benchmark). Bursa Efek 

Indonesia juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas 

keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun Pihak yang 

menggunakan IHSG sebagai acuan (benchmark). 

 

                                                
29 _______ , Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, (Jakarta: 2010), 

h. 2-3.  
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2) Indeks Sektoral 

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat yang termasuk 

dalam masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada 

di BEI yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, 

Aneka Industri, Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, 

Keuangan, Perdangangan dan Jasa, dan Manufatur. 

3) Indeska LQ45 

Indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, 

dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan 

penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. 

4) Jakarta Islamic Index 

Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari 

saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek 

Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) dengan 

mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas. 

5) Indeks Kompas100 

Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi 

pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan 

penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. 
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6) Indeks BISNIS-27 

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian 

Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi 

nama Indeks BISNIS-27. Indeks yang terdiri dari 27 saham 

Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, 

teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola 

perusahaan. 

7) Indeks PEFINDO-25 

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga 

rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi 

nama Indeks PEFINDO25. Indeks ini dimaksudkan untuk 

memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk 

saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium 

Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan 

Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria 

seperti: Total Aset, tingkat pengembalian modal (Return on Equity 

/ ROE) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, 

diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki 

publik. 

8) Indeks SRI-KEHATI 

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek 

Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia 

(KEHATI). SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible 
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Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi 

kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang 

memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha 

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri 

dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan 

mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total Aset, Price 

Earning Ratio (PER) dan Free Float. 

9) Indeks Papan Utama, menggunakan saham-saham Perusahaan 

Tercatat yang masuk dalam Papan Utama.  

10) Indeks Pengembangan, mengguanakn saham-saham Perusahaan 

Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan.  

11) Indeks Individual, indeks harga saham masing-masing Perusahaan 

Tercatat.  

b. Metodologi Perhitungan Indeks 

Seperti di mayoritas bursa-bursa dunia, indeks yang ada di BEI 

dihitung dengan menggunakan metodologi rata-rata tertimbang 

berdasarkan jumlah saham tercatat (nilai pasar) atau Market Value 

Weighted Average Index. Formula dasar penghitungan indeks adalah
30

 : 

  Nilai Dasar 

Indeks =    x 100 

  Nilai Pasar 

 

                                                
30 Ibid., h. 22.   
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Nilai Pasar adalah kumulatif jumlah saham tercatat (yang 

digunakan untuk perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar. Nilai 

Pasar biasa disebut juga Kapitalisasi Pasar. Formula untuk menghitung 

Nilai Pasar adalah: 

Dimana:  

p = Closing price (harga yang terjadi) untuk emiten ke-i.  

q = Jumlah saham yang digunakan untuk penghitungan indeks (jumlah 

saham yang tercatat) untuk emiten ke-i.  

n = Jumlah emiten yang tercatat di BEI (jumlah emiten yang digunakan 

untuk perhitungan indeks)  

Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar 

dikali dengan harga pada hari dasar. 

c. Indeks Harga Saham di Indonesia 

Menurut Hamid, produk investasi berupa saham pada prinsipnya 

sudah sesuai ajaran islam di dalam literatur-literatur tidak terdapat istilah 

atau pembedaan antara saham yang syariah dengan non syariah tetapi 

saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan 

menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut.
31

 Saham-

saham  perusahaan  yang  listing  di  dalam  Indeks  Saham Syariah 

                                                
31 Hamid, Abdul., Pasar Modal Syariah (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 

2009), h.47 
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Indonesia  (ISSI)  merupakan  saham-saham  yang  sesuai syariah.  

Saham syariah adalah saham dari perushaan (emiten) yang dalam 

operasionalnya sesuai dengan kaidah syariat islam. Kriteria saham bisa 

dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariah adalah berdasarkan 2 

(dua) yaitu :
32

 

1) Perusahaan yang keberadaannya tidak bertentangan dengan syariat 

islam. perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat islam 

yaitu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak 

bertentangan dengan syariat islam, serta memiliki produk yang halal. 

Perusahaan yang memproduksi minuman keras atau perusahaan 

keuangan konvensional tidak memenuhi kategori ini. 

2) Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran 

setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang 

dimilikinya. Namun pada kenyataannya ada perusahaan yang 

menerbitkan 2 (dua) macam saham, yaitu saham biasa dan saham 

preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk 

mendapatkan deviden yang sudah pasti. Tentunya hal ini 

bertentangan dengan aturan syariat islam tentang bagi hasil. Maka 

saham yang sesuai dengan syariat islam adalah saham yang setiap 

pemiliknya mempunyai hak yang proposional sesuai dengan jumlah 

lembar saham dimilikinya. 

                                                
32

 Ghozali, A. Saham Syariah, Retrieved from Web Site Republika Tentang Pasar Modal: 

www.webmaster.com , Jakarta 2020 

http://www.webmaster.com/


 

 

35 

 

3) Bapepam dan Lembaga Keuangan sejak November 2007 telah 

mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham 

syariah yang ada di Indonesia. DES diharapkan dapat mempermudah 

masyarakat untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk 

saham syariah karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang 

daftar saham syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut ditindak 

lanjuti oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan meluncurkan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. Saham 

konstituen ISSI update per 4 Desember 2016 terdapat 331 emiten 

yang terdaftar. Beberapa diantaranya yang terdaftar merupakan 

emiten perusahaan aneka industri. 

4. Inflasi 

a. Pengertian Inflasi 

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara 

umum dari barang atau komoditas dan jasa selama jangka waktu 

tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena 

terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu 

komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan 

yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit 

perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. 

Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan 
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moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefiniskan 

sebagai deflasi.
33

 

Inflasi adalah salah satu masalah yang terus menerus menjadi 

perhatian pemerintah. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah 

menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat 

rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama pemerintah 

karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk 

diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Namun, 

adakalanya tingat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud 

sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku diluar ekspektasi 

pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi 

nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi 

masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun 

langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga dapat 

diwujudkan kembali.
34

 

b. Menentukan Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi terjadi disebabkan kenaikan harga-harga secara 

umum baik dalam bentuk barang maupun jasa pada jangka waktu 

tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu 

lainya tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat perubahan 

harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk 

                                                
33 Adiwarman Karim, MakroEkonomi dalam Islam., h.135 
34 Sadono Sukirno,MakroEkonomi…..., h.333 
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untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku 

dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat infalsi, indeks harga 

yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, atau lebih 

dikenal dengan istilah Costumer Price Index (CPI) yaitu indeks harga 

dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Adapun 

rumusnya sebagai berikut
35

 : 

    IHK n – IHK 0 

Laju Inflasi pada tahun n =   X 100 % 

                                                      IHK 0  

 

Keterangan :  

IHK n = Indeks Harga Konsumen Pada Waktu n 

IHK 0 = Indeks Harga Konumen pada waktu sebelumnya 

c. Dampak Inflasi 

Inflasi sebenarnya mengandung dampak positif dan negatif, 

namun inflasi sering banyak menimbulkan dampak negatif. Menurut 

para ahli ekonomi, baik yang konvensional maupun yang ahli ekonomi 

islam, inflasi berakibat buruk pada perekonomian. Secara umum 

dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor 

produksi serta produk nasional, seperti yang telah dijelaskan di atas, 

bahwa masalah Hiperinflation sangat merugikan masyarakat baik 

produsen, konsumen maupun pemerintah sendiri. Namun untuk kasus 

                                                
35 Ibid.,t, h.19-20 
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di Indonesia sendiri, selama ini masalah inflasi sering berdampak 

negatifnya daripada positifnya.
36

 

Dampak Inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, 

misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan 

semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan 

merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika 

tidak dapat ditangani maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi 

cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian 

nasional di antaranya
37

 : 

a. Investasi berkurang 

b. Mendorong tingkat bunga 

c. Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif 

d. Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan 

e. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan 

datang 

f. Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang 

g. Menimbulkan deficit neraca pembayaran 

h. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat 

i. Meningkatnya jumlah pengangguran 

 

 

                                                
36 ibid, h.221 
37 Nurul Huda, dkk,EkonomiMakro dalam Islam,….., h.181 
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d. Jenis-jenis Inflasi 

Masalah inflasi dalam perekonomian suatu negara di satu sisi 

dapat berdampak positif, tetapi di sisi lain sering berdampak negatif. 

Dalam jenis-jenis inflasi dibagi menjadi berbagai jenis yaitu sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan tingkat keparahan 

1) Inflasi ringan (kurang dari 10% pertahun) 

2) Inflasi sedang (antara 10 % sampai 30% pertahun) 

3) Inflasi berat (antara 30% sampai 100% pertahun) 

4) Hiperinflasi (lebih dari 100% pertahun)
38

 

b. Berdasarkan penyebabnya 

1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada 

masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang 

tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan 

selanjutnya menimbulkan penegluaran yang melebihi 

kemampuan ekonomi menguarkan barang dan jasa. 

Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan 

inflasi. 

2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika 

perekonomian berkembang pesat pada saat tingkat 

pengangguran sangat rendah.  

                                                
38 P. Eko Prasetyo, Fundamental Makro Ekonomi (Yogyakarta : Betta Offest, 2013), 

h.198 
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3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor 

yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang 

penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan, 

Contohnya kenaikan harga minyak.
39

 

c. Menurut Asalnya 

1) Inflasi dari dalam negeri (Domestik Inflation), yaitu jenis 

inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Inflasi jenis 

ini dapat disebabkan karena perilaku konsumtif masyarakat, 

sehingga harga-harga barang menjadi naik. Selama keinginan 

akan barang akan tetap dipenuhi dan harga faktor produksi 

tidak naik, sebenarnaya tidak masalah. Namun demikian, jika 

efek perilaku konsumtif masyarakat ini menimbulkan 

kelangkaan barang dalam negeri sehingga harus belanja keluar 

negeri atau harga bahan baku produksi menjadi naik ini 

menjadi semakin sulit untuk diatasi. 

2) Inflasi dari luar negeri (Imported Inflation), yaitu jenis inflasi 

yang berasal dari luar negeri yang disebabkan karena adanya 

kelangkaan sumber daya secara umum diluar negeri (diberbagai 

negara misalnya kelangkaan minyak bumi di tahun 2007-2008) 

sehingga menimbulkan permintaan pasar terhadap barang 

tersebut meningkat sehingga sampai ke negeri di sebrang, 

                                                
39 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam pendekatan teoritis (Jakarta : Kencana, 2009), 

h.177 
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akibatnya secara umum harga barang-barang tersebut 

meningkat.
40

 

d. Jenis Inflasi Lainya 

1) Inflasi Inti (Core Inflation), yaitu jenis inflasi yang dipengaruhi 

oleh perkembangan faktor-faktor fundamental dalam 

perekonomian suat negara seperti ; interaksi permintaan dan 

penawaran lingkungan eksternal ( nilai tukar, harga komoditi 

internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari 

perdagangan dan konsumen yang akan berdampak pada 

perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat 

permanen dan persisten. 

2) Inflasi struktural (Structural Inflation), yaitu inflasi yang terjadi 

sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kelakuan 

struktural yang menyebabkan penawaran di dalam suatu 

perekonomian menjadi kurang responsif terhadap permintaan 

yang meningkat. 

3) Target inflation (Targeting Inflation), yaitu tingkat inflasi yang 

ditargetkan pemerintah melalui kebijakan moneter. 

4) Inflasi Administrasi (Administered Price Inflation), yaitu jenis 

inflasi yang dipengaruhi oleh Shick yang berupa kebijakan 

yang mengatur harga seperti harga bbm, tariff listrik, tariff 

angkutan, tariff telpon dan spp mahasiswa, bea cukai, dan lain 

                                                
40 P. Eko Prasetyo,Fundamental, h.201-202 
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sebagainya. Dimaan Administered Place merupakan harga atau 

biaya administrasi yang sering ditentukan sepihak oleh 

pemerintah atau oleh BUMN, sehingga biaya atau harga 

tersebut sering memicu inflasi di masyarakat. 

e. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem 

ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa 

diabayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat 

sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya 

dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam 

pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan 

permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam 

kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian 

pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem 

ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai gejolak dalam 

kegiatannya.
41

 Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat buruk 

bagi perekonomian karena: 

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama 

terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari 

pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang 

harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari 

beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan 

                                                
41 Nurul Huda, dkk, EkonomiMakro dalam Islam…..., h. 189 
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terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain “self feeding 

inflation”. 

2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap 

menabung dari masyarakat. 

3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk 

non-primer dan barang-barang mewah. 

4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu 

penumpukkan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, 

logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi 

ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, 

transportasi dan lainnya.
42

 

Ekonom Islam Taqiudin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 

1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, 

menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu natural inflation 

dan human eror inflation.
43

 

1) Natural Inflation 

Sesuai dengan namanya, jenis ini diakbatkan oleh sebab-

sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya. 

Misal, karena terjadi kekeringan sehingga kekurangan 

persediaan barang. Menurut Maqrizi, proses untuk dapat 

terjadinya natural inflation ini sama dengan penyebab inflasi 

dari sisi permintaan dan penawaran agregatif. Selain itu, secara 

                                                
42 Adiwarman Karim, MakroEkonomi dalam Islam,…..., h. 139 
43 Ibid, h.140 
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sederhana ia juga menggunakan alat bantu model Irving Fisher 

(Fisher Model) tentang teori permintaan uang yakni; MV = PT 

untuk menjelaskanproses terjadinya jenis natural inflation ini. 

Dengan model MV = PT tersebut, natural inflasi dapat diartikan 

sebagai: 

a)  Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi 

dalam suatu perekonomian (T). Misalnya jumlah barang dan 

jasa (T) naik sedangkan jumlah uang yang beredar (M) dan 

kecepatan peredaran uang (V) tetap, maka konsekuensinya 

tingkat harga (P) naik. 

b)  Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai 

ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto 

terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah nuang yang 

beredar (M) turun sehingga keepatan uang yang beredar (V) 

dan jumlah barang dan jasa (T) tetap maka tingkat harga (P) 

naik. 

 2) Human Eror Inflation 

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada 

natural inflation, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-

hal lainnya dapat digolongkan sebagai human error inflation 

atau False Inflation. Human error inflation dikatakan sebagai 

inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. 
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Seperti yang terkandung dalam firman Allah Qs. Ar-Rum (30) : 

41 : 

                        

           

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”(Qs. Ar-Rum:41)
44

 

 

Human error inflation dapat dikelompokkan menurut 

penyebab-penyebabnya sebagai berikut: 

1) Korupsi dan administrasi yang buruk.  

2) Pajak yang berlebihan. 

3) Percetakan uang dengan menarik keuntungan yang berlebihan 

5. BI Rate 

a. Pengertian BI Rate 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia 

dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan 

Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank 

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di 

pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

                                                
44 Departemen Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung, Diponogoro, 2010), 

h. 570. 
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Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada 

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 

O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti 

oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku 

bunga kredit perbankan.  

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam 

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI 

Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang 

telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang 

telah ditetapkan.45 

b. Penetapan dan Penentuan BI Rate 

Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap 

bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi 

bulanan, diantaranya:  

1) Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai 

dengan RDG berikutnya. 

2) Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan 

memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary 

policy) dalam memengaruhi inflasi. 

                                                
45 Penjelasan Bank Indonesia, BI Rate Sebagai Bunga Acuan dalam www.bi.go.id diakses 

tanggal 23 Febuari 2020   
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3) Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, 

penetapan stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum 

RDG Bulanan melalui RDG Mingguan. 

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI 

Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin 

(bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang 

lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI 

Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps. 

c. Peranan Tingkat Suku Bunga dalam Perekonomian 

Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu indikator moneter 

yang mempunyai dampak dalam berbagai kegiatan perekonomian, 

antara lain:  

1) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan 

investasi yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 

2) Tingkat suku bunga juga akan memengaruhi pengambilan 

keputusan pemilik modal, apakah ia akan berinvestasi pada real 

asset ataukah pada financial asset. 

3) Tingkat suku bunga akan memengaruhi kelangsungan usaha pihak 

bank dan lembaga keuangan lainnya. 

4) Tingkat suku bunga dapat memengaruhi volume uang beredar. 

Masing-masing dampak penetapan suku bunga saling terkait 

dan saling memengaruhi satu sama lain. Pihak-pihak yang terlibat 
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dalam hal ini adalah pihak investor, deposan/pemilik dana, perbankan, 

dan otoritas moneter yang diwakili oleh bank sentral. 

d. Metode Analisis Tingkat Bunga 

Memperkirakan besarnya tingkat bunga yang akan terjadi dimasa 

yang akan datang merupakan suatu proses yang rumit. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya faktor yang memengaruhi besarnya tingkat 

bunga, seperti:  

1) Perkembangan ekonomi. 

2) Kebijaksanaan pemerintah, baik dari segi kebijaksanaan fiskan 

maupun dari segi kebijakan moneter 

Secara umum seperti halnya barang-barang yang harganya 

berdasarkan atas penawaran dan permintaan dari barang tersebut, 

tingkat bunga tingkat lain adalah harga uang. Harga uang secara garis 

besar ditetapkan oleh interaksi antara dua hal yaitu Penawaran dan 

permintaan uang, dan Besarnya arus uang beredar secara nyata dalam 

kegiatan ekonomi. 

e. BI Rate dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam tidak menggunakan bunga sebagai salah satu 

instrumen moneter, karena bunga menurut pandangan Islam equivalen 

dengan riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Riba secara bahasa 

adalah bertambah. Sedangkan secara istilah riba adalah akad tukar 

menukar yang disertai syarat untuk melebihi kadar barang pengganti 

dari salah satu pihak yang berakad. 
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Pandangan mengenai riba di kalangan umat Islam saat ini bukan 

hanya terbatas pada substansi riba yang ada pada masa Rasulullah. 

Sepanjang sejarah Islam yang dikatakan riba adalah menetapkan 

pembayaran lebih atas pokok pinjaman, sehingga berdasarkan hal 

tersebut bunga bank adalah riba. Abu Umar Faruq Ahmad menyatakan 

“Riba is not restricted to usury but encompasses interest as well.”
46

 

Syariah mengenalkan dua bentuk riba, yakni riba al nasiah dan 

riba al fadal. Riba al nasiah adalah riba yang terkait dengan pertukaran 

uang dengan uang, apabila ada penundaan pertukaran, maka beban 

tambahan diasosiasikan dengan penundaan tersebut. Sedangkan riba 

alfadl adalah riba yang berkaitan dengan pertukaran langsung atau 

barter.
47

 

Al Taba’i berpendapat bahwa riba akan membawa kehancuran 

ekonomi masyarakat lemah dan mengalirnya harta mereka kepada 

orang kaya.
48

 Sedangkan menurut Mustafa al Maraghi, riba 

diharamkan adalah untuk menjaga supaya investasi tetap eksis dalam 

sektor riil dan bukan hanya pada sektor moneter.18 Secara tekstual, baik 

Alquran maupun Hadits, tidak menjelaskan secara eksplisit alasan 

pengharaman riba. 

                                                
46

 Abu Umar Faruq Ahmad, “Riba and Islamic Banking”, Journal of Islamic Economic, 

Banking, and Finance: hal. 16. 
47

 Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hal 41. 
48

 Sayyed Muhammad Hossein Thabatthabai, Al Mizan , (Beirut: Muassah al-A’lami lil 

Matbuaat, 1997), hal. 13. 

18 Ahmad Mushthafa 
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Namun ketika dilakukan pemahaman atas teks Alquran dan Hadits 

yang mengharamkan riba, terdapat lima alasan pengharaman riba 

dalam kegiatan ekonomi, yakni: Riba dapat merusak masyarakat, Riba 

berarti merampas secara zalim kekayaan orang lain, Riba 

mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara negative, Riba 

merendahkan dan mengurangi kepribadian manusia, Riba tidak adil. 

Di dalam dalil syar’i terdapat beberapa ayat Alquran, maupun 

Hadits yang menjelaskan tentang pengharaman riba, di antaranya 

adalah firman Allah Swt dalam surat al Baqarah, ayat: 275, artinya 

sebagai berikut: 

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang 

yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Swt telah 

mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Di antara riba yang 

telah diharamkan oleh Allah Swt sejak zaman Rasulullah Saw adalah 

riba nasiah. Dimana seseorang meminjamkan uang kepada orang lain 

untuk tempo waktu tertentu. Maka disebabkan penangguhan 
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pembayaran hutang tersebut yang berpiutang mensyaratkan kepada 

pihak yang berhutang untuk membayar lebih dari jumlah total hutang 

semula. Praktek seperti inilah yang dilakukan oleh perbankan 

konvensional saat ini. 

Berdasarkan teoriteori tersebut di atas, dengan didukung 

doktrin keislaman yang tegas, jelas bahwa menjadikan uang sebagai 

komuditas dengan memproduksi uang baru melalui bunga akan 

menjerat perekonomian pada inflasi abadi tanpa henti. Diskonto rate 

yang diterapkan oleh Bank Sentral sebagai kebijakan moneter, hanya 

solusi inflasi temporal. Bahkan kebijakan tersebut akan memperbesar 

gelembung ekonomi (bubble economic), ekonomi menjadi rapuh, 

sehingga mudah digoyang oleh inflasi. 

6. Harga Minyak Mentah (Crude Oil) 

Minyak mentah terbentuk dari penguraian tanaman dan hewan 

selama nberjuta tahun yang terjadi dibawah permukaan bumi. Minyak 

mentah memilki karakteristik dan kekentalan yang bervariasi. Yang 

terdapat perbedaan dalam warna, bau, sifat, struktur olekul, dan kualitas. 

Perbedaan ini disebabkan oleh lokasi yang berbeda dari ladang minyak di 

seluruh dunia.
49

 

Minyak mentah atau crude oil salahsatu energi utama yang sangat 

dibutuhkan. Hasil dari pengolahan minyak mentah dapat menjadi energi 

                                                
49

Auliyah, Robiatul dan Ardi, Hamzah, Analisa Karakteristik Perusahaan Industri dan 

Ekonomi Makro Terhadap Return dan Beta Saham Syariah di BEJ, Jurnal Universitas Trunojoyo, 

Jakarta 2006. 
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untuk melakukan kegiatan produksi. Harga minyak mentah dunia diukur 

dari harga spot pasar minyak dunia, pada umumnya yang digunakan 

menjadi standar adalah Brent (Brent Crude) merupakan nilai standarisasi 

minyak yang sumbernya berasal dari laut utara (eropa) sedang nama Brent 

berasal dari lahan tambang  di  laut  utara,  yang  dibuka  pada  tahun  

1970. Harga minyak Brent menjadi dasar pembentukan harga sejak tahun 

1971 untuk hampir 40% nilai minyak diseluruh dunia. 

Namun, dalam perkembangannya, karena produksi dari Brent terus 

mengalami penurunan maka sejak 2007 berkembang standarisasi harga 

baru yaitu WTI. Saat ini penetapan harga minyak bumi didasarkan pada 

dua kelompok/standar yang umum dan besar yaitu. WTI (West Texas 

Intermediate) adalah minyak bumi yang diproduksi di Texas (AS), dan 

dalam aplikasinya kebanyakan digunakan untuk bensin industri dan itulah 

sebabnya minyak ini banyak diminati, terutama di AS dan Cina. 

Harga minyak OPEC merupakan harga minyak campuran dari 

negara-negara yang tergabung dalam OPEC, seperti Algeria, Indonesia, 

Nigeria, Saudi Arabia, Dubai, Venezuela, dan Mexico. OPEC 

menggunakan harga ini untuk mengawasi kondisi pasar minyak dunia. 

Harga minyak OPEC lebih rendah karena minyak dari beberapa negara 

anggota OPEC memiliki kadar belerang yang cukup tinggi sehingga lebih 
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susah untuk dijadikan sebagai bahan bakar.
50

 

Menurut Prayitno, beberapa hal yang mempengaruhi harga minyak 

dunia antara lain : 

a. Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang ditentukan oleh 

OPEC. 

b. Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di kilang 

minyak Amerika Serikat dan yang tersimpan dalam cadangan minyak 

strategis. 

c. Permintaan minyak dunia, ketika musim panas permintaan minyak 

diperkirakan meningkat salah satunya dikarenakan permintaan minyak 

dari maskapai penerbangan untuk perjalanan wisatawan. Sedangkan 

ketika musim dingin, permintaan minyak dapat pula meningkat karena 

digunakan untuk untuk penghangat ruangan. 

Pergerakan harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi juga 

merupakan suatu indikasi yang mempengaruhi pasar modal suatu negara. 

Kenaikan harga minyak mentah dunia secara tidak langsung akan 

berimbas pada sektor ekspor dan impor suatu negara. Menurut Nizar, 

Mekanisme Transmisi Harga Minyak ada 6 saluran yang dapat 

mentransmisikan dampak guncangan harga minyak (oil price shocks) 

terhadap aktivitas ekonomi : 
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a. Efek sisi penawaran (supplyside shock effect). Kenaikan harga minyak 

menyebabkan penurunan output karena kenaikan harga memberikan 

sinyal berkurangnya ketersediaan input dasar untuk produksi. 

Akibatnya, laju pertumbuhan dan produktivitas menurun. 

b. Efek transfer kekayaan (wealth transfer effect),  yang  menekankan 

pada pergeseran daya beli dari negara importir minyak ke negara 

eksportir minyak. Pergeseran daya beli menyebabkan berkurangnya 

permintaan konsumen terhadap minyak di negara pengimpor dan 

bertambahnya permintaan konsumen di negara pengekspor. 

c. Efek saldo riil (real balance effect). Kenaikan harga minyak akan 

mendorong kenaikan permintaan uang. Apabila otoritas moneter gagal 

meningkatkan jumlah uang beredar untuk memenuhi pertumbuhan 

permintaan uang, maka saldo riil akan turun, suku bunga akan naik dan 

berdampak laju pertumbuhan ekonomi. 

d. Efek inflasi (inflation effect). Kenaikan harga minyak juga 

menyebabkan meningkatnya inflasi. Harga minyak mentah yang lebih 

tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, 

seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen. 

e. Efek konsumsi, investasi dan harga saham. Kenaikan harga minyak 

memberikan efek negatif terhadap, investasi dan harga. Pengaruh 

terhadap konsumsi berkaitan dengan pendapatan disposibel yang 

berkurang karena kenaikan harga minyak, sedangkan investasi 

dipengaruhi melalui peningkatan biaya. 
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f. Penyesuaian sektoral (sectoral adjustment effect). Guncangan harga 

minyak akan mempengaruhi pasar tenaga kerja melalui perubahan 

biaya produksi relatif industri. Jika harga minyak naik secara 

berkelanjutan, maka struktur produksi akan berubah dan berdampak 

terhadap pengangguran.
51

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan 

judul yang diangkat sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

indeks saham syariah, diantaranya adalah : 

Penelitian yang dilakukan oleh Munib yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial variabel dari faktor 

keuangan yang terdiri dari Kurs Rupiah (X1), Inflasi (X2), dan BI Rate (X3) 

berpengaruh terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dari hasil perhitungan uji F (simultan) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel Kurs Rupiah (X1), Inflasi (X2), dan BI Rate 

(X3) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan di BEI, dari 

hasil analisis uji t (parsial) menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kurs 

Rupiah (X1) dan BI Rate (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham Perusahaan Sektor Perbankan di BEI, sedangkan variabel inflasi 
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(X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada Harga Saham 

Perusahaan Sektor Perbankan di BEI.
52

 

Kewal dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti secara 

empiris pengaruh variabel‐variabel makroekonomi, yaitu : tingkat inflasi, suku 

bunga sertifikat Bank Indonesia, kurs, dan tingkat pertumbuhan GDP terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya kurs yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap IHSG, sedangkan tingkat inflasi, suku bunga SBI 

dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap IHSG. Penelitian ini hanya 

menggunakan empat variabel makroekonomi, sehingga penelitian selanjutnya 

perlu menemukan variabel makroekonomi lain yang diduga berpengaruh 

terhadap IHSG.
53

 

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dewi yang berujuan untuk 

menguji pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), nilai tukar, 

indeks Dow Jones, dan indeks Nikkei 225 pada IHSG. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 60, yang terdiri dari data bulanan seluruh 

variabel selama tahun 2009-2013. Data dianalisis dengan analisis regresi linier 

berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa suku bunga SBI dan nilai 

tukar secara parsial berpengaruh negatif pada IHSG. Sementara itu, Indeks 
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Dow Jones dan indeks Nikkei 225 secara parsial berpengaruh positif pada 

IHSG50.
54

 

Penelitian yang dilakukan Sunaryo bertujuan untuk memahami 

pengaruh variabel-variabel inflasi, tarif suku bunga SBI, pertumbuhan nilai 

tukar, dan pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan return 

IHSG. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel-variabel inflasi, tarif suku 

bunga SBI, dan jumlah uang beredar secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan return Indeks Harga Saham Gabungan. Selain itu, hasil 

penelitian juga menunjukkan pertumbuhan nilai tukar secara signifikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan return Indeks Harga Saham Gabungan. 

Secara simultan varibel-variabel inflasi, tarif suku bunga sertifikat bank 

Indonesia, perubahan kurs, dan peruhahan jumlah uang beredar secara 

signifikan berpengaruh terhadap perubahan return Indeks Harga Saham 

Gabungan.
55

 

Ardana dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh variabel makroekonomi terhadap indeks saham syariah Indonesia. 

Variabel makroekonomi yang digunakan yaitu Suku Bunga Bank Indonesia 

(BI-Rate), inflasi, nilai tukar rupiah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

dan harga minyak dunia. Teknik yang digunakan ialah model koreksi 

kesalahan (ECM), dimana hasil akhirnya yaitu akan mengukur pengaruh 

variabel makroekonomi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia dalam 
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jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan jangka pendek terhadap indeks 

saham syariah hanya terjadi pada nilai tukar dan SBIS, sedangkan hubungan 

jangka panjang terhadap indeks saham syariah ialah tingkat suku bunga, SBIS 

dan harga minyak dunia.
56

 

Zulfa dan Tan dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh tingkat inflasi dan tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan. Periode penelitian selama 2003 hingga 2008. 

Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG 

dan tingkat bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan.
57

 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak 

pada variabel bebas yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu 

menggunakan sertifikat Bank Indonesia, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel inflasi, BI Rate, dan Harga Minyak Mentah sebagai 

variabel bebas. Kemudian tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini relatif baru yaitu tahun 2014-2018, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan rentan waktu penelitian dibawah tahun 2016. Selanjutnya alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan EVIEWS, alasan menggunakan SPSS 

adalah dikarenakan data penelitian yang digunakan oleh penulis terbatas, 

sehingga memilih menggunakan SPSS. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) selalu mengalami pertumbuhan untuk setiap 

tahunnya. Pertumbuhannya ini tidak lepas karena dipengaruhi atas beberapa 

variabel ekonomi makro seperti inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Inflasi merupakan suatu kondisi 

dimana peningkatan harga – harga barang secara umum dan terus menerus 

yang terjadi secara luas. Inflasi dapat memiliki dampak positif atau negatif 

terhadap perekonomian tergantung dari tinggi rendah inflasi. Tingkat inflasi di 

Indonesia yang selalu mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan akan 

mempengaruhi tingkat investasi dipasar modal Indonesia tidak terkecuali pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
58

 

Selanjutnya, harga saham diantaranya dipengaruhi oleh aktivitas makro 

ekonomi suatu negara. BI Rate yang merupakan bagian dari instrument 

moneter Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam dalam mengendalikan laju 

tingkat inflasi di Indonesia. BI Rate merupakan ukuran biaya modal yang 

harus dikeluarkan oleh pelaku usaha atau suatu perusahaan untuk 

menggunakan dana dari para investor, naiknya tingkat suku bunga dapat 

menarik perhatian investor untuk menyimpan uangnya di bank, tingkat suku 

bunga yang terlampau tinggi akan mempengaruhi aliran kas perusahaan, 
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sehingga kesempatan-kesempatan untuk berinvestasi yang ada tidak akan 

menarik lagi.
59

 

Minyak mentah atau yang juga dikenal sebagai Crude Oil merupakan 

komoditas dan kebutuhan utama dunia saat ini. Semenjak peristiwa bersejarah 

bangkrutnya Lehman Brothers yang mempercepat terjadinya krisis ekonomi 

global pada musim semi 2008, korelasi positif yang kuat terus tampak antara 

harga minyak dan bursa saham secara global termasuk bursa saham di 

Indonesia. Hal ini terjadi karena investor pasar modal menganggap bahwa 

naiknya harga-harga energi merupakan pertanda meningkatnya permintaan 

global, yang berarti membaiknya pemulihan ekonomi global pasca krisis. 

Sebaliknya, harga energi yang turun mencerminkan melemahnya pemulihan 

ekonomi global.
60

 

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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E. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data
61

. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris dengan data.  Dibawah 

ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting 

dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah 

yang jelas tehadap pelaksanaan penelitian. 

Karena pada penelitian ini menggunakan data sampel maka hipotesis 

yang digunakan ialah hipotesis statistik, dinamakan hipotesis statistik karena 

penelitian ini untuk mengetahui keadaan populasi, sumber datanya 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.Jadi, yang 

dipelajari ialah data sampel. 
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1. Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Saham Syariah 

Peningkatan inflasi mampu meningkatan biaya produksi lebih tinggi 

dari meningkatnya harga bahan baku dibandingkan peningkatan harga yang 

dapat ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut mampu menurunkan 

profitabilitas perusahaan dengan asumsi penjualan tetap bahkan menurun 

dan meningkatkan risiko dalam melakukan investasi. Dimana menurunnya 

profitabilitas perusahaan merupakan berita kurang baik bagi perusahaan 

sebab para investor menilai bahwa berinvestasi di pasar modal bukan hal 

yang menarik dan lebih memiliki risiko yang lebih tinggi. 

Menurunya minat investor melakukan investasi dapat menyebabkan 

turunnya harga saham perusahaan serta dapat menurunkan indeks saham. 

Sedangkan ketika inflasi turun atau rendah hal tersebut mampu 

meningkatkan profitabilitas dimana biaya produksi berkurang sebab harga 

bahan baku murah serta harga penjualan yang tetap. Meningkatnya 

profitabilitas perusahaan akan berakibat meningkatnya harga saham 

perusahaan sebab banyak investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan 

tersebut dan akan berakibat meningkatnya indeks saham.
62

 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susanto (2013), tentang Analisis 

Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Jumlah Uang Beredar 

(M2) Terhadap Indeks Harga Saham Syariah Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan  Inflasi berpengaruh negative sedangkan BI Rate dan M2 
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berpengaruh Positif.
63

 Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu 

di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap Indeks Saham Syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2018 

2. Pengaruh BI Rate Terhadap Indeks Saham Syariah 

Berdasarkan teori, harga saham diantaranya dipengaruhi oleh 

aktivitas makro ekonomi suatu negara. BI Rate yang merupakan bagian 

dari instrument moneter Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam dalam 

mengendalikan laju tingkat inflasi di Indonesia. BI Rate merupakan 

ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha atau suatu 

perusahaan untuk menggunakan dana dari para investor, naiknya tingkat 

suku bunga dapat menarik perhatian investor untuk menyimpan uangnya 

di bank, tingkat suku bunga yang terlampau tinggi akan mempengaruhi 

aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan untuk 

berinvestasi yang ada tidak akan menarik lagi.
64

 Dari penjelasan di atas, 

apabila terjadi kenaikan pada BI Rate maka akan memicu turunnya harga 

saham dan penjualan saham yang sekaligus mampu memicu naiknya 

pembelian saham, namun jika BI Rate mengalami penurunan maka akan 

memicu naiknya harga saham dan penjualan saham yang sekaligus mampu 

memicu turunnya pembelian saham. Naik ataupun turunnya BI Rate akan 
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berdampak pada naik turunnya harga saham serta aktvitas saham di pasar 

modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Neny Mulyani tentang Analisis 

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Dan Produk Domestik 

Bruto Terhadap Jakarta Islamic Index. Inflasi berpengaruh positif terhadap 

Jakarta Islamic Index, Suku bunga berpengaruh negatif terhadap Jakarta 

Islamic Index. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh 

negatif terhadap Jakarta Islamic Index. Produk Domestik Bruto 

berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic Index. Inflasi, suku bunga, 

nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto secara simultan berpengaruh 

terhadap Jakarta Islamic Index.
65

 

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 = BI Rate berpengaruh Negatif terhadap Indeks Saham Syariah di 

Indonesia Tahun 2014-2018  

3. Pengaruh Harga Minyak Mentah (Crude Oil) Terhadap Indeks Saham 

Syariah 

Menurut Sidarta, minyak mentah atau yang juga dikenal sebagai 

Crude Oil merupakan komoditas dan kebutuhan utama dunia saat ini. 

Semenjak peristiwa bersejarah bangkrutnya Lehman Brothers yang 

mempercepat terjadinya krisis ekonomi global pada musim semi 2008, 
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korelasi positif yang kuat terus tampak antara harga minyak dan bursa 

saham secara global termasuk bursa saham di Indonesia. 
66

 

Hal ini terjadi karena investor pasar modal menganggap bahwa 

naiknya harga-harga energi merupakan pertanda meningkatnya permintaan 

global, yang berarti membaiknya pemulihan ekonomi global pasca krisis. 

Sebaliknya, harga energi yang turun mencerminkan melemahnya 

pemulihan ekonomi global. Dengan begitu, jika harga minyak mentah 

meningkat, ekspektasi terhadap membaiknya kinerja perusahaan-

perusahaan juga akan meningkat dan otomatis harga sahamnya akan ikut 

naik sehingga akan meningkatkan index harga saham.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan, Purnawan, tentang 

Analisis Pengaruh Makroekonomi Domestik Dan Makroekonomi Global 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2011-2014. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada jangka panjang semua 

variabel berpengaruh signifikan, dimana ISSI dipengaruhi secara negatif 

oleh BI Rate, Inflasi, dan IMUS, dan dipengaruhi secara positif oleh 

Exchange Rate, Harga Minyak Dunia, dan HSI. Pada jangka pendek ISSI 

dipengaruhi secara negatif oleh Exchange Rate dan Inflasi, secara positif 

oleh HSI, dan ketiganya signifikan. 
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Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka 

dipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H3 = Harga Minyak Mentah (Crude Oil) berpengaruh positif terhadap 

Indeks Saham Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 
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