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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk 

memperoleh konsumsi dimasa yang akan datang, dimana didalamnya terkandung 

unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan 

tersebut (Martalena dan Maya, 2011). Dalam kenyataannya hampir semua 

investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko (Suadhusnan, 2003:43). 

Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang 

dilakukannya. Pandangan yang selama ini ada dalam kebanyakan masyarakat kita 

menyebutkan bahwa investasi sebagai suatu yang mahal dan penuh risiko, padahal 

kita tahu bahwa dengan menyimpan uang di celengan, membeli tanah, membeli 

emas adalah beberapa contoh jenis investasi yang cukup mudah dilaksanakan bagi 

sebagian masyarakat pada umumnya. Jenis investasi lain yang sudah berkembang 

dan sudah banyak dilakukan di hampir seluruh negara dunia ini adalah investasi di 

pasar modal. 

Pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya, atau yang sekarang ini disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), 

dapat menjadi media pertemuan antara investor dan industri. Melalui pasar modal, 

pemilik modal dapat dengan mudah menyalurkan dananya ke sektor yang 

produktif. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 
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karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, 

pasar modal berperan sebagai piranti untuk melakukan alokasi sumber daya 

ekonomi secara optimal, yaitu naiknya pendapatan, terciptanya kesempatan kerja 

dan semakin meratanya hasil-hasil pembangunan (Pandji Anoraga dan Piji 

Pakarti, 2008:7). Proses transaksi yang terjadi di pasar modal pada dasarnya tidak 

dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal mengingat transaksi bisa 

terjadi di manapun (Sunariyah, 2010). 

Perkembangan instrumen investasi syariah di pasar modal di awali dengan 

diluncurkannya reksadana syariah PT. Danareksa Investement Management 

(DIM) pada Juli 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. 

Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Indonesia (JII) 

pada 3 Juli 2000 yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan 

usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari 

komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sesuai dengan peraturan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) atau 

sekarang yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peluncuran JII 

diharapkan menjadi panduan bagi investor yang ingin menanamkan dananya 

sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia 

merupakan pasar potensial investasi dalam sektor keuangan syariah khususnya 

dunia pasar modal, namun populasi umat islam yang besar belum menjamin kalau 
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investasi syariah di Indonesia berkembang dengan baik. Berikut ini disajikan tabel 

yang menunjukkan perkembangan kapitalisasi dan indeks saham syariah JII 

selama kurun waktu 2008-2017. 

Tabel 1.1 

Kapitalisasi dan Indeks Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) 

Tahun Kapitalisasi JII % Index JII % 

2008 428.525,74 - 216.19 - 

2009 937.919,08 118,87% 417.18 92,97% 

2010 1.134.632,00 20,97% 532.90 27,74% 

2011 1.414.983,81 24,71% 537.03 0,78% 

2012 1.671.004,23 18,09% 372.29 -30,73% 

2013 1.672.099,91 0,07% 585.11 57,17% 

2014 1.944.531,70 16,29% 691.04 18,10% 

2015 1.737.290,98 -10,66% 603.35 -12,68% 

2016 2.041.070,80 17,49% 694.13 15,05% 

2017 2.288.015,67 12,10% 759.07 9,36% 

Sumber: Data Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 di atas, perkembangan indeks 

saham syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun ke tahun 

menunjukkan nilai yang terus naik. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, nilai 

kapitalisasi saham syariah di JII tercatat sebesar 428.525,74 milyar rupiah dan 

terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Hanya di tahun 2015 jumlah 

kapitalisasi JII turun menjadi 1.737.290,98 milyar atau sebesar 10,66% dari tahun 
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sebelumnya namun langsung meningkat sebesar 303.779.82 milyar atau sebesar 

17,49 % di tahun 2016 yaitu sebesar 2.041.070,80 milyar. Tabel 1 diatas juga 

mengindikasikan bahwa keberadaan saham syariah sangat diminati oleh para 

investor, hal itu tergambar dari semakin meningkatnya indeks saham syariah 

dalam hal ini JII meskipun di tahun 2015 mengalami penurunan akan tetapi di 

tahun 2016 indeks saham kembali mengalami peningkatan nilai persentase 

tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.  

Sebelum terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997, saham-saham di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak diminati oleh para investor. Idealnya, pasar 

modal merupakan sumber keuntungan baik bagi para emiten maupun investor. 

Tetapi, kondisi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan berubah sebaliknya. 

Banyak investor mengalami kerugian besar. Perusahaan emiten juga mengalami 

hal yang sama dan hal ini tercermin dari harga sahamnya yang menurun tajam 

(Makaryanawati dan Misbachul, 2009). Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa 

instrumen dalam pasar modal mengandung suatu unsur ketidakpastian dan saham 

salah satu termasuk contoh instrumen investasi pada pasar modal adalah saham. 

Saham itu mengandung unsur ketidakpastian karenanya unsur expectation 

memegang peranan (Ahmad, 1997:55). Investor harus memahami secara pasti 

bahwa dalam berinvestasi ada potensi mendapat keuntungan dan juga potensi 

menderita kerugian. Hal yang harus dilakukan oleh seorang investor adalah 

memaksimalkan tingkat return yang diperoleh dan meminimalkan potensi risiko 

yang akan terjadi. Saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal dalam 

suatu entitas dengan menyetor sejumlah dana. Saham terbagi menjadi dua jenis, 
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yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred saham) (Tajul 

Khalwati, 2000). Investor yang memiliki saham, baik saham biasa maupun saham 

preferen akan mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan 

dalam bentuk dividen. Pembagian dividen oleh perusahaan akan dilakukan apabila 

kinerja keuangan perusahaan cukup bagus dan sudah mampu membayar 

kewajiban lainnya. 

Investasi saham terbagi menjadi tiga jenis meliputi: investasi saham syariah, 

investasi saham non syariah, dan gabungan keduanya. Saham syariah diterbitkan 

oleh perusahaan emiten yang telah terseleksi dan sesuai dengan prinsip syariah 

Islam. Saham syariah dapat dijadikan sebagai sebuah sarana mengalokasikan 

sebagian dananya untuk berinvestasi yang pengelolahan dananya diolah dengan 

baik karena saham-saham syariah merupakan saham yang tergolong tidak haram 

menurut Islam. Adapun saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic 

Index harus memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, tidak termasuk usaha 

perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

Kedua, tidak tergolong usaha lembaga keuangan konvensional yang kegiatan 

operasionalnya menggunakan instrumen suku bunga. Ketiga, bukan termasuk 

usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan 

minuman yang tergolong haram. Keempat, tidak termasuk usaha yang 

memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa 

yang merusak moral dan bersifat madharat (Heri Sudarsono, 2005). 

Investor harus memahami secara pasti bahwa berinvestasi mempunyai 

potensi mendapat keuntungan dan juga potensi kerugian. Untuk mengetahui baik 
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tidaknya keberadaan sebuah perusahaan, seorang investor dapat menilainya 

melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang 

penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Tujuan investor 

dalam menginvestasi dananya adalah untuk memperoleh return yang optimal 

artinya investasi yang dilakukan akan memberikan pendapatan yang maksimal 

dengan tingkat risiko tertentu (Wulandari, 2009). Hal yang harus dilakukan oleh 

seorang investor adalah memaksimalkan tingkat return yang diperoleh dan 

meminimalkan potensi risiko yang akan terjadi. Return merupakan tingkat 

pengembalian dari nilai investasi yang diserahkan oleh investor, sedangkan risiko 

adalah perbedaan return yang diharapkan dengan return yang terealisasi dari 

serkuritas tersebut.  

Menurut Halim (2005), dalam konteks manajemen investasi, risiko 

merupakan penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan 

(Expected Return-ER) dengan tingkat pengembalian aktual (actual return). 

Semakin besar penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya. Investor 

saham sangat menyadari adanya potensi risiko dari investasi. Bentuk risiko 

investasi bisa bermacam-macam, baik yang disebabkan oleh faktor internal 

maupun eksternal. Para investor banyak yang menyukai adanya risiko yang tinggi 

karena dalam risiko yang tinggi tersebut cenderung terdapat potensi tingkat return 

yang tinggi pula. Konsep ini dikenal dengan istilah ”High Return High Risk, Low 

Return Low Risk”. Konsep ini mengatakan bahwa setiap potensi keuntungan 

tinggi yang mungkin diperoleh cenderung menyimpan potensi kerugian yang 
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tinggi, sementara potensi return yang relatif normal akan memberikan tingkat 

risiko kerugian yang relatif rendah pula (Makaryanawati dan Misbachul, 2009). 

Menurut Jogiyanto (2010), secara keseluruhan risiko investasi terbagi atas 

dua jenis; Pertama, risiko yang tidak dapat didiversifikasikan atau risiko pasar 

(market risk) atau risiko umum (general risk) atau risiko sistematis (systematic 

risk). Risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi 

pasar secara keseluruhan yang tidak dapat dihindari atau dihilangkan melalui 

diversifikasi karena berkaitan dengan kondisi yang terjadi dipasar secara umum 

dan mempengaruhi perusahaan secara langsung. Menurut Tita Deswira (2013) 

faktor makro tersebut seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs valauta asing, 

tingkat bunga dan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi. Parameter yang 

digunakan untuk mengukur risiko pasar atau risiko sistematis adalah beta (β). 

Beta merupakan alat ukur volatilitas suatu risiko sistematis yang mengukur 

tingkat kepekaan terhadap perubahan pasar pada jenis sekuritas pada periode 

tertentu atau beta merupakan tingkat sensitifitas return sekuritas terhadap return 

pasar, karena semakin tinggi beta maka semakin sensitif sekuritas tersebut 

terhadap perubahan pasar. Kedua, risiko yang dapat didiversifikasi (diversifiable 

risk) atau risiko perusahaan (company risk) atau risiko spesifik (specific risk) atau 

risiko unik (unique risk) atau risiko yang tidak sistematik (unsystematic risk). 

Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau 

industri tertentu yang dipengaruhi oleh faktor mikro sehingga memberikan 

pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri tertentu tersebut. Faktor 
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mikro tersebut seperti struktur modal, struktur aktiva, likuiditas dan ukuran 

perusahan yang merupakan karekteristik dari suatu perusahaan. 

Salah satu variabel ekonomi makro adalah tingkat inflasi. Suyati (2007), 

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi 

cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian 

(rate of return) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-

barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Menurut 

Pancawati dalam Suyati (2007), peningkatan harga barang-barang dan bahan baku 

akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada 

penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga 

akan mengurangi pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk 

pada kinerja perusahaan yang tercermin pula turunnya return saham. Komariyah, 

dkk. (2011), inflasi juga memengaruhi nilai uang yang diinvestasikan oleh 

investor. Inflasi itu akan menggerus keuntungan investasi para investor. 

Kombinasi ekonomi yang buruk dan peningkatan biaya produksi membuat kinerja 

perusahaan itu juga memburuk. Berikut ini perhatikan grafik inflasi jika 

dibandingkan dengan grafik JII akan terlihat pada tahun 2015-2016 tingkat inflasi 

rendah dan indeks JII yang terjadi pada tahun 2015 malah menurun 

perkembangannya dari tahun 2014, tapi pada tahun 2016 yang terjadi indeks JII 

perkembangannya meningkat melebihi dari tahun sebelum-sebelumnya.  
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Gambar 1.1 

Pergerakan Tingkat Inflasi Periode 2013-2016 

 

Sumber: Data Inflasi Bank Indonesia 

Gambar 1 inflasi diatas terlihat pada tahun 2013 6,97% titik paling tertinggi, 

kemudian tahun 2016 3,53% adalah titik tingkat inflasi paling rendah. Tetapi 

indeks JII yang terjadi pada tahun 2015 malah menurun perkembangannya dari 

tahun 2014, tapi pada tahun 2016 yang terjadi indeks JII perkembangannya 

meningkat melebihi dari tahun sebelum-sebelumnya.  

Dalam penelitian ini juga tingkat suku bunga atau BI rate menjadi variabel 

ekonomi makro yang berpengaruh terhadap risiko investasi saham. Apabila 

tingkat suku bunga tinggi, maka para investor akan lebih tertarik untuk 

menyimpan uang mereka di bank, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah, 

maka para investor akan lebih memilih berinvestasi di saham. Walaupun risiko 

yang diakibatkannya lebih besar, namun para investor mengejar tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi sebab bunga bank sudah dianggap tidak memadai 

lagi (Makaryanawati, dkk, 2009). Menurut Haryanto dan Riyatno (2003) suku 
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bunga bank Indonesia merupakan patokan dalam menentukan besarnya bunga 

kredit dan tabungan. Suku Bunga Indonesia (SBI) yang tinggi tidak 

menggairahkan perkembangan usaha-usaha karena mengakibatkan suku bunga 

bank yang lain juga tinggi. Sehingga rendahnya suku bunga SBI mengandung 

risiko lesunya ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko berinvestasi di 

pasar modal. 

Gambar 1.2 

Pergerakan Tingkat Suku Bunga (BI Rate) Periode 2013-2016 

 

Sumber: Data BI rate Bank Indonesia 

Gambar 2 tingkat suku bunga atau Bi rate diatas jika diperhatikan kenaikan 

JII juga tidak selalu berhubungan dengan menurunnya BI rate. BI rate mengalami 

penurunan pada tahun 2015 dan 2016 merupakan BI rate terendah yaitu sebesar 

5,58%. Namun BI rate juga mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 

6,48% ke 7,54% lalu mengalami penurunan ditahun berikut-berikutnya, BI rate 

2014 merupakan BI rate tertinggi yaitu sebesar 7,54%.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suardani (2009), suku bunga SBI 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Karvof (2004) 

mengungkapkan bahwa secara teoritis hubungan antara tingkat suku bunga dan 

kinerja pasar modal adalah negatif atau berbanding terbalik. Kenaikan suku bunga 

pada umumnya akan membuat harga saham turun karena akan memotong laba 

perusahaan. Hal ini terjadi dengan 2 (dua) cara. Pertama, kenaikan suku bunga 

akan meningkatkan biaya modal (cost of capital) dalam bentuk beban bunga yang 

harus ditanggung perusahaan, sehingga labanya bisa terpangkas; kedua, ketika 

suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan harga produk akan 

semakin mahal sehingga konsumen mungkin menunda pembeliannya dan 

menyimpan dananya di bank. Akibat selanjutnya penjualan perusahaan menurun 

dan penurunan penjualan mengakibatkan laba juga menurun dan akan menekan 

harga sahamnya yang listing di bursa. 

Likuiditas perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi risiko tidak 

sistematis. Kemampuan likuiditas keuangan antar perusahaan cenderung berbeda-

beda. Rasio likuiditas bertujuan menaksir kemampuan keuangan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran 

keuangannya. Dalam tingkat pengembalian yang tinggi cenderung terdapat risiko 

yang tinggi sejalan dengan konsep “High Return High Risk, Low Return Low 

Risk” (Makaryanawati dan Misbachul, 2009). Analisis terhadap likuiditas menurut 

(John J. Wild, 2005) yang biasa dilakukan dengan metode yaitu analisis rasio 

lancar (Current Ratio), rasio cepat (Quick Ratio), rasio kas (Cash Ratio), Day’s 

Sales in Receivable, Day Sales in Inventory, dan Trade Cycle Analysis (Cash 
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Convertion Cycle). Namun dalam penelitian ini likuiditas diproyeksikan dengan 

Current Ratio. Current Ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara 

aset lancar dengan hutang lancar (Husnan, 2005). Rasio ini memperlihatkan 

kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya dan komitmen 

pembayaran keuangannya. Hutang jangka pendek adalah hutang yang segera 

harus dibayar dengan segera oleh perusahaan. Rasio ini akan cepat direspon oleh 

investor sebagai salah satu penganalisisan terhadap risiko karena semakin likuid 

suatu perusahaan maka semakin baik pula nilai perusahaan tersebut sehingga 

harga saham akan naik dan risiko investasi juga naik. Krisis global yang terjadi 

pada tahun 2008 telah mengakibatkan pasar modal di Indonesia menjadi tidak 

stabil. Banyaknya investor asing yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga 

dengan terpaksa menarik investasinya (deleveraging) dari Indonesia. Selain 

disebabkan oleh hal itu, anjloknya pasar saham juga diduga kuat didorong oleh 

perilaku risk aversion dari investor yang kemudian memicu terjadinya flight to 

quality dari aset yang dipandang berisiko ke aset yang lebih aman dan 

menguntungkan (Haryanto, 2007:25). 

Struktur modal merupakan perbandingan antara penggunaan hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Struktur modal atau proporsi penggunaan hutang 

atas modal dalam pendanaan perusahaan merupakan salah satu resiko dari sudut 

pandang investor, hal ini berkaitan dengan sifat investor yang risk averse 

(Eduardus, 2001) yaitu cenderung menjauhi resiko. Struktur modal antar 

perusahaan juga cenderung berbeda-beda. Menurut Zubir (2011) perusahaan yang 

mempunyai utang besar mempunyai risiko yang juga besar dimata pemegang 
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sahamnya karena sebagian besar laba operasi perusahaan akan digunakan untuk 

membayar biaya bunga pinjaman tersebut. Akibatnya, bagian laba atau dividen 

yang diterima oleh pemegang saham menjadi kecil. Jika pendapatan revenues 

perusahaan tidak stabil, maka makin besar pula kemugkinan pemegang saham 

tidak menerima dividen. Akibatnya, saham perusahaan tidak menarik untuk 

dijadikan instrumen investasi dan harga sahamnya jatuh. 

M. Ilham (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko 

Investasi Saham yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014” 

memberikan hasil inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan, leverage tidak berpengaruh signifikan, profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan, nilai pasar berpengaruh negatif dan signifikan, dan jenis 

industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko investasi saham di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian di BEI dilakukan juga oleh Widya (2015) judul 

“Analisis Determinan Risiko Investasi Saham (Studi Kasus pada 10 Bank Umum 

Swasta Nasional Terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” serta 

menghasilkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan, suku bunga Bank 

Indonesia berpengaruh positif dan signifikan, LDR berpengaruh signifikan, CAR 

berpengaruh signifikan, NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 

investasi saham Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia. 

Sedangkan penelitian saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) dilakukan oleh Malia Anggrainy (2014) meneliti tentang "Pengaruh 

Sensitivitas Inflasi, Sensitivitas Suku Bunga, Sensitivitas Kurs, Likuiditas, dan 

Profitabilas terhadap Risiko Investasi Saham pada Perusahaan yang Terdaftar Di 
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Jakarta Islamic Index (JII)" menunjukan hasil bahwa dengan pengujian 

menggunakan uji t (t-tes) secara parsial variabel sensitivitas suku bunga dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap risiko investasi di JII, dan menggunakan uji F 

(F-tes) menunjukan bahwa sensitivitas inflasi, sensitivitas suku bunga, sensitivitas 

kurs, likuiditas dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap risiko 

investasi saham di JII. Nor Isnaini dan Ghoniyah (2013) tentang "Analisis Risiko 

Investasi Saham Pada Perusahaan yang Go Publik Di Jakarta Islamic Index (JII)" 

menunjukkan hasil bahwa perubahan inflasi mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap risiko investasi, perubahan tingkat suku bunga SBI 

mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap risiko investasi, perubahan nilai 

tukar rupiah mempunyai hubungan positif signifikan terhadap risiko investasi, 

Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai hubungan pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap risiko investasi saham, profitabilitas perusahaan (ROE) 

mempunyai hubungan pengaruh positif tidak signifikan terhadap risiko investasi. 

Penelitian tentang saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

juga dilakukan oleh  Tita Deswira (2013) melakukan penelitian dengan judul 

"Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Risiko 

Investasi Saham yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index" menghasilkan 

kesimpulan likuiditas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap risiko investasi saham, struktur modal tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap risiko investasi saham, ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap risiko investasi saham. Ida Roza (2012) 

dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Likuiditas terhadap 
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Risiko Investasi Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2008-

2011" memberikan hasil bahwa tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap risiko investasi, tingkat likuiditas secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap risiko investasi, tingkat suku bunga dan tingkat likuiditas 

berpengaruh terhadap risiko investasi. 

Adanya fenomena fluktuasi pertumbuhan indeks saham JII yang tidak 

konsisten ini menarik untuk dicermati dan diuji terutama sampai sejauh mana 

pengaruh makro ekonomi indonesia yang diwakili faktor makro tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga Indonesia, dan variabel lainnya likuditas serta struktur modal 

terhadap terhadap risiko investasi saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) periode 2013-2016. Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan research 

gap dari penelitian terdahulu di atas, maka peneliti merasa tertarik dan terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Makro Ekonomi 

Indonesia, Tingkat Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Risiko Investasi 

Saham yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2013-2016” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham di 

Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap risiko 

investasi saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 
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3. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

4. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

5. Apakah inflasi, tingkat suku bunga, tingkat likuiditas, dan struktur modal 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap risiko investasi saham di 

Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat likuiditas terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

4. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap risiko investasi 

saham di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 

5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, tingkat likuiditas, 

dan struktur modal secara bersama-sama terhadap risiko investasi saham 

di Jakarta Islamic Index periode 2013-2016? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

a. Bagi Peneliti 

1. Untuk meningkatkan, memperluas, serta mengembangkan keilmuan 

peneliti secara umum, khususnya yang terkait dengan pengaruh makro 

ekonomi Indonesia, tingkat likuiditas, dan struktur modal terhadap 

risiko investasi saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

2. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 

satu. 

b. Bagi Akademisi  

1. Menjadi salah satu referensi untuk pengembangan keilmuan atau 

referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam. 

3. Menjadi motivasi inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengaruh pengaruh makro ekonomi Indonesia, 

tingkat likuiditas, dan struktur modal terhadap risiko investasi saham 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

c. Bagi Praktisi  

Dapat memberikan gambaran mengenai prakik risiko investasi pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Sehingga 

investor maupun masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang 

tepat. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu 

penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas beberapa sub-sub bab. 

Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:  

1. Bagian Awal 

Terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Terdiri dari beberapa bab antara lain: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Berisikan gambaran jelas guna memahami dari penelitian 

sehingga pembaca/penulis nantinya dapat dengan mudah dan jelas 

terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan 

dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Hal yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka dan penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian yang merupakan konsep yang 

mendasari pemikiran peneliti dalam mengadakan penelitian dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, operasional 

variabel penelitian, dan metode analisis. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL RISET 

Bab ini menguraikan hasil-hasil pengolahan data penelitian, 

sekaligus pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dan merupakan bab terakhir dari 

penelitian. Penulis akan mengumukakan kesimpulan dari hasil 

pengujian hipotesis dan menjelaskan keterbatasan dan saran untuk 

penelitian yang akan datang. 

3. Bagian Akhir 

Dalam bagian ini terdiri dari daftar kepustakaan dan daftar lampiran-

lampiran. 

 


