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GLOSSARY 

Investasi  = Penempatan sejumlah modal 

Financial Asset = Aset Keuangan 

VAR   = Value At Risk 

Risk   = suatu penyimpangan yang terjadi di 

luar harapan 

Return   = Tingkat pengembalian yang diperoleh 

dari investasi 

Portofolio  = sekumpulan surat berharga 

Saham   = Bukti Kepemilikan Perusahaan 

Sukuk   = Surat Berharga Jangka Panjang 

Bedasarkan Prinsip Syariah 

Option   = tipe kontrak yang memberikan pilihan 

kepada investor 

Derivatif  = turunan surat berharga 

Option Pricing Theory = teori yang digunakan untuk 

menentukan nilai opsi 

Black- scholes  = salah satu model yang digunakan 

untuk mengetahui nilai intrinsik opsi 

GARCH  = salah satu model yang digunakan 

untuk mengetahui nilai intrinsik opsi 
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BAB I 

 

KONSEP INVESTASI  

 

1.1 Definisi Investasi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja untuk 

mendapatkan penghasilan dan membelanjakannya. Namun, 

jarang sekali arus pendapatan seimbang dengan keinginan 

konsumsi seseorang. Terkadang kita bisa mengatur keuangan 

dengan menyimpan sejumlah dana untuk menabung namun 

bisa saja prilaku konsumtif seseorang yang berlebihan diluar 

kemampuan financial. Senada dengan pendapat Muhammad, 

bahwa kebutuhan sejatinya senilai dengan keinginan. Dalam 

perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep 

maṣlahah.1 Prinsip maslahah merupakan hal yang paling 

essensial dalam bermuamalah. Hendaknya setiap kegiatan 

ekonomi yang dilakukan setiap individu memberikan dampak 

sosial bagi kehidupan masyarakat. 

 
1 Muhammad. (2004). Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, hlm.19. 
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Optimisme dalam mencari rezeki termaktub pada 

Alqur’an bahwa rezeki Allah tidak terbatas dan manusia diberi 

kemampuan untuk mengelolannya sesuai dengan firman Allah 

swt. dalam Q.S. Albaqarah ayat 22:2 

 

  آءً مَ  الَِّذي َجعَل لَكُُم األَْرَض فَِراًشا َوالسََّمآَء بِنَآًءَوأَنَزَل ِمَن السََّمآءِ 

ِ أَندَادًا َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ   فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَكُْم فاَلَ تَْجعَلُوا ّلِِلَّ
 

Artinya: 

“Dialah yang menjadikan bumi bagaikan hamparan dan 
langit bagaikan atap.dia menurunkan air (hujan) dari langit, 
lalu dia menumbuhkan dengan hujan itu segala macam-
macam buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Maka 
janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal 
kamu mengetahui" 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diberikan 

kebebasan dalam mencari rezeki dan mengelolanya melalui 

aktivitas ekonomi. Dalam Islam, segala bentuk aktivitas 

ekonomi merupakan bagian dari muamalah. Berbagai jenis 

kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ada 

dalil yang melarangnya. Salah satu kegiatan muammalah yang 

boleh dilakukan adalah berinvestasi.  

Investasi pada haikatnya adalah menempatkan 

sejumlah dana untuk mendapatkan hasil yang lebih di masa 

 
2 Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: 

PT Syaamil Cipta Media 
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mendatang. Kata Investasi merupakan adopsi dari bahasa 

inggris “Investment” yang berarti menanam. Dalam kamus 

bahasa Arab, investasi berasal dari kata “istithmar yang 

artinya menjadikan berbuah, berkembang. Secara istilah, 

investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk 

dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang 

tertentu.3  

Menurut Prathama Rahardja &Mandala Manurung, 

investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama yaitu 

pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan dimana 

kondisi internal serta external perusahaan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menentukan 

tingkat investasi, kedua, biaya investasi mempengaruhi minat 

seseorang untuk berinvestasi.4 

Reily dan Brown menambahkan bahwa investasi 

sebagai komitmen investor mengikatkan aset pada saat ini 

untuk beberapa periode di masa datang guna mendapatkan 

tingkat pengembalian yang lebih dan mampu mengompensasi 

pengorbanan investor berupa: pertama, keterikatan aset pada 

 
3 Jogiyanto Hartono. (2017). Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi. Yogyakarta: BPFE, hlm. 5. 
4 Prathama Rahardja & Mandala Manurung. (2008). Pengantar 

Ilmu Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, hlm. 278-

279. 
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waktu tertentu, kedua, tingkat inflasi, ketiga, ketidaktentuan 

penghasilan pada masa mendatang5 

Hukum permintaan dan penawaran memberikan 

pengaruh hubungan antara ketersediaan produk tertentu dan 

keinginan untuk produk tersebut terhadap harganya. Standar 

hidup yang semakin tinggi, populasi penduduk meningkat 

salah satu penyebab permintaan barang dan harga meningkat. 

Ketidakseimbangan kebutuhan dan ketersedian sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut mewajibkan setiap 

individu untuk melakukan investasi. Asset yang diinvestasikan 

saat ini paling tidak dapat menyesuaikan nilai asset dengan 

kenaikan harga barang di masa datang. 

Investasi berperan penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, investasi 

menjadi salah satu unsur penting kedua dalam konstruksi GNP 

(Gross National Product) setelah pengeluaran rumah tangga. 

Menurut Emi dan Danang, dinamika penanaman modal 

mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta 

mencerminkan corak kemajuan pembangunan suatu negara.6 

 
5 Reily & Brown. (2019). Investment Analysis & Portofolio 

Management. Canada: Nelson Education, hlm. 4. 
6 Emi & Danang. (2013). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. 

Yogyakarta: CAPS, hlm.58. 
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Seorang muslim dapat melakukan aktivitas investasi 

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Investasi langsung dilakukan secara individual untuk 

melakukan penempatan instrument halal yang tersedia. 

Sedangkan investasi tidak langsung adalah dengan 

memanfaatkan jasa intermediary’s yang juga dituntut Islami.7 

Menurut Muhammad, ada beberapa prinsip Ekonomi 

Islam yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (investor) 

sebagai berikut:8 

a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram baik dari segi 

zatnya maupun cara mendapatkanya serta tidak 

menggunakannya untuk hal-hal yang haram. 

b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi 

c.  Keadilan pendistribusian kemakmuran 

Veithzal mengungkapkan bahwa investasi merupakan 

bentuk aktif dari ekonomi Islam.9 Kewajiban menunaikan 

zakat dapat mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan 

hartanya. Jika harta tidak diinvestasikan, maka lambat laun 

harta akan termakan oleh zakatnya. Sebaliknya, jika harta 

 
7 Ali Hassan. (2009). Manajemen Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hlm. 306. 
8 Muhammad. (2002). Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, hlm. 436. 
9 Veitzal Rivai Zainal dkk. (2016). Manajemen Investasi Islami. 

Yogyakarta: BPFE, hlm. 11. 
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diinvestasikan maka akan menjadi produktif dan tidak 

termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja.  

Sejalan dengan Adiwarman Karim yang berpendapat 

bahwa Islam memberikan disinsentif terhadap saving yang 

tidak diinvestasikan namun di sisi lain Islam memberikan 

insentif untuk melakukan investasi. Adapun hubungan antara 

pendapatan keuntungan tabungan yang diinvestasikan 

terhadap perilaku konsumsi adalah jika pemanfaatan harta oleh 

konsumen tidak seluruhnya untuk investasi maka konsumen 

berada di tingkat kesejahteraan yang lebih rendah:10 

Menurut Muhammad, bunga tidak dijadikan variabel 

kontrol investasi dalam Islam. Namun, tingkat biaya atas asset 

yang kurang produktif dapat dijadikan sebagai variabel untuk 

mendorong investasi. Selanjutnya, dalam berinvestasi 

ditentukan oleh beberapa faktor yaitu; tingkat keuntungan 

yang diharapkan, tingkat zakat atas keuntungan dari investasi, 

dan pengeluaran lain atas asset yang kurang produktif selain 

zakat.11 

 

 

 
10 Adiwarman Karim. (2007), Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, hlm. 98. 
11 Muhammad. (2004). Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, hlm. 24. 
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1.2 Landasan Hukum Investasi dalam Islam 

Setiap orang memiliki keinginan untuk 

mempertahankan nilai asset yang dimiliki atau bahkan 

memperbanyak nilai assetnya sehingga cadangan semakin 

bertambah banyak. Hal inilah yang mendasari seseorang untuk 

melakukan aktivitas investasi demi mendapatkan kehidupan 

yang layak di masa mendatang sesuai dengan firman Allah swt 

dalam QS. Al-Hasyr: 18 berikut: 

 

َ َول   ٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱّلِلَّ ـ  ا قَدََّمت  ِلغَد ٌ۬  تَنظُريَ س ٌ۬ مَّ َ ۖ نَف  َ ۚ  َوٱتَّقُواْ ٱّلِلَّ  إِنَّ ٱّلِلَّ

َملُونَ   َخبِيُرُۢ بَِما تَع 

 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 

Ayat diatas memberikan pesan moral bahwa manusia 

dianjurkan untuk melakukan investasi sebagai bekal untuk 

masa mendatang. Segala aktivitas investasi diniatkan sebagai 

ibadah kepada Allah swt. 

Investasi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

baik diri individu maupun keluarga demi kesejahteraan. 

Firman Allah swt. dalam Alqur’an Surat Annisa ayat 4 



8 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

menjelaskan secara eksplisit agar setiap individu 

meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara 

mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah 

satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam 

bentuknya. 

تََركُوا َََلَِّذينََٱَََوۡليَۡخشََ َخافُوا َََلَۡوَ فًاَ ِضعََٰ يَّٗةَ ذُر ِ َخۡلِفِهۡمَ ََََِمۡنَ فَۡليَتَّقُوا  َّللَََّٱَعلَۡيِهۡمَ
 َيَقُولُوا َقَۡوٗٗلََسِديًداَولَۡ

Artinya:  

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
[kesejahteraan] mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar”.  

Salah satu fungsi investasi adalah menggerakan roda 

perekonomian di sektor riil dan memberikan kemasalahatan 

bagi umat. Terdapat motivasi sosial dari investasi yang 

dilakukan yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak 

memiliki modal. Sehingga golongan orang yang aktif 

melakukan investasi adalah golongan muzzakki dimana 

golongan ini memiliki harta berlebih setelah memenuhi 

kebutuhan dasar dan kebutuhan berjaga-jaga. Sebagaimana 

firman Allah swt. dalam Alqur’an surat Albaqarah ayat 261: 
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ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل هللاِ َكَمثَِل َحبَّة  أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي كُل ِ   مَّ

اْئَةُ َحبَّة  َوهللاُ يَُضاِعُف ِلَمن يََشآُء َوهللاُ َواِسع  َعِليم  لَة  م ِ سُنبُ   

Artinya: 

 “Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] 
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat 
gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui”. 

 

Beberapa Ayat Alqur’an di atas sering dimaknai 

sebagai ayat anjuran tentang investasi. Meskipun secara 

implisit tidak menegaskan seperti yang dimaksud (investasi), 

akan tetapi ayat tersebut masuk kategori ayat-ayat dengan 

muatan ekonomi. 

Dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal 

yang harus dihindari antara lain: 

a. Investasi terbebas dari unsur Riba 

Secara etimologis, riba berarti ziyadah (tambahan), tumbuh 

dan membesar. Secara terminology fiqh, riba adalah 

pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak 

baik atau bertentangan dengan prinsip Syariah.12 Investasi 

yang dilakukan oleh seorang muslim harus terhindar dari 

 
12 Mardani (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, hlm. 20. 



10 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

riba. Investasi dan riba memiliki perbedaan yang cukup 

mendasar. Dalam berinvestasi, seorang investor belum 

mengetahui berapa tingkat pengembalian (hasil) yang 

diperoleh. Sedangkan seseorang yang melakukan praktik 

riba sudah mengetahui imbal hasil yang didapat karena 

keuntungannya sudah pasti. 

b. Investasi terhindar dari unsur Gharar 

Gharar atau disebut taghriir adalah sesuatu dimana terjadi 

ketidakpastiaan dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi.13. Arti Gharar dalam bahasa arab gharar 

adalah al-khathr; pertaruhan, majhul al-aqibah; tidak jelas 

hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai 

almukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah;ketidakjelasan. 

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan 

yang bertujuan untuk merugikan orang lain.14 Gharar 

dalam investasi misalnya dalam investasi saham 

melakukan transaksi atas barang yang belum dimiliki 

(short selling). 

c. Investasi terhindar dari unsur Maysir 

 
13 Ibid. 
14 Nadratuzzaman Hosen. 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam 

Transaksi Ekonomi, (Jurnal Al-iqthisad Volume I no. 1, hlm. 1. 
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Maysir bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk objek 

yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. 

Maysir dilarang di dalam Islam karena mengarah pada 

kemenangan dengan mengorbankan orang lain sehingga 

menyebabkan kekalahan. Maysir berbeda dengan invetasi 

sebab invetasi ada aktivitas produktif yang dilakukan. 

Contoh maysir; kegiatan perjudian, 

d. Investasi terhindar dari unsur haram 

Investasi yang dilakukan harus terhindar dari unsur haram 

baik dari segi dzat, cara memperoleh dan 

mendistribusikanya. Nadratuzzaman Husen dalam 

Mardani, mengemukakakn bahwa investasi yang dilakukan 

secara haram akan menghasilkan:15 

a) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah dan 

penyebar kejahatan dalam masyarakat 

b) Akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung 

jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk 

c) Menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan 

kebahagiaan umat manusia. 

e. Investasi terhindar dari unsur Syubhat 

 
15 Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group Fiqh Ekonomi Syariah, hlm. 9.  
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Syubhat dalam terminology syariah diartikan sesuatu 

perkara yang tercampur (antara halal dan haram). Jadi, 

tidak diketahui secara pasti apakah sesuatu itu halal 

atau haram. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW 

bersabda: 

إِنَّ  الَحالَلَ  بَي ِن   وَ  إِنَّ  الَحَرامَ  بَي ِن  , َوبَينَُهَما  أُمور   ُمشتَبَِهات  , لَ  يَعلَُمُهنَّ  َكثِير   ِمنَ   

النَّاِس , فََمنِ  اتَّقَى الشَّبَُهاتِ  فَقَدِ  استَبَرأ ِلِدينِهِ  وَ  ِعرِضهِ ,  َوَمن وَ  قَعَ  فِي الشَّبَُهاتِ   

اِعي يَرَعى َحولَ  الِحَمى يُوِشكُ  أَن يَرتَعَ  فِيهِ ...) رواه   َوقَعَ  فِي الَحَرامِ  َكالرَّ

 البخاري و مسلم  ( 

Artinya: 

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 
jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-
samar (mutasyabihat, syubhat), kebanyakan manusia tidak 
mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari 
yang samar-samar (syubhat) itu, berarti ia telah 
menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan 
barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka 
ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti 
penggembala yang menggembala di sekitar daerah 
terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus 
kedalamnya.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim). 

 

Beberapa ketentuan dalam prinsip Ekonomi Islam juga 

mengatur kegiatan ekonomi termasuk invetasi antara lain:16 

 
16 Syehda Fahmi Habib. (2018). Fundamental of Islamic Finance 

and Banking. UK: John Wiley & Sons , hlm. 37. 
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1. Agama dan ekonomi saling berhubungan dalam Islam 

2. Keadilan dan pendistribusian ekonomi merata. 

3. Kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah, manusia 

hanya sebagai pengelola 

4. Pengeluaran pendapatan harus diatur agar kemewahan dan 

pemborosan dapat dihindari 

5. Mendorong kegiatan produktif yang sesuai koridor Islam 

dan tidak merugikan orang lain 

6. Bisnis yang halal dibolehkan untuk dijalankan 

7. Menghindari kesenjangan antara kaya dan miskin melalui 

Zakat, infak dan shadaqah 

Investasi yang berlaku sesuai hukum positif belum 

tentu sesuai dengan prinsip syariah. beberapa aspek yang harus 

dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam antara 

lain: 17  

1. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk 

investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang 

kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.  

2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus 

terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau 

 
17 Wasilul Chair. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah, 

(Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah Volume 2 no. 2), hlm. 

203. 
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haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan 

membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan 

perilaku destruktif (ḍarūrah) secara individu maupun 

sosial.  

3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk 

investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk 

generasi saat ini maupun yang akan datang. 

4.  Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya segala 

bentuk piliha investasi yang dilakukan semata-mata 

mengharap ridha Allah.  

1.3 Zakat sebagai investasi publik 

Investasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki 

unsur ketidakpastian karena keuntungan yang dihasilkan tidak 

pasti. Investasi berbeda dengan praktek riba dan spekulasi. 

Perbedaan mendasar investasi dan riba ada pada sisi risiko 

yang dihadapi. Investasi merupakan kegiatan usaha yang 

mengandung risiko karena perolehan kembaliannnya tidak 

pasti. Sedangkan riba kurang memiliki risiko karena hasil yang 

didapat sudah pasti dan tetap. Selanjutnya perbedaan 

mendasar investasi dengan spekulasi adalah spirit yang 

menjiwainya. Spekulasi hanya dimiliki oleh orang yang 
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memiliki mental “ingin cepat kaya” dengan menghalalkan 

berbagai upaya tanpa berpegang pada prinsip kepatuhan 

Syariah. Spekulasi juga tidak memberikan dampak bagi 

perekonomian bagi masyarakat baik yang bersifat positif 

maupun produktif. 

Investasi dalam Islam merupakan suatu bentuk aktif 

dari kegiatan ekonomi Syariah sebab setiap harta akan 

dikenakan zakat jika telah mencapai nisab. Jika harta 

didiamkan, maka harta akan termakan oleh zakat sehingga jika 

dilihat dari sisi ekonomis maka akan membuat harta seseorang 

akan berkurang Salah satu hikmah zakat adalah timbulnya 

keinginan seseorang untuk menginvestasikan hartanya agar 

bertambah. 

Menurut Vithzal, golongan masyarakat yang aktif 

melakukan investasi adalah golongan masyarakat muzakki. 

Golongan masyarakat ini memliki potensi melakukan investasi 

akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi 

kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga jaga. Investasi 

ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian secara 

makro sangat besar. Dengan berfungsinya sistem zakat dan 

dilarangnya riba serta spekulasi maka akumulasi dana besar 

yang dimiliki golongan muzakki akan ditransfer menajdi 

investasi sebagai reaksi untuk menghindari risiko 
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berkurangnya harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif 

ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan 

(harta) para muzakki. Sehingga akumulasi harta tersebut akan 

terus berputar dan berputar. Dengan demikian, tingkat 

velocity akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat 

seiring dengan jumlah akumulasi investasi.18 

Dalam ekonomi konvensional salah satu faktor yang 

mempengaruhi investasi adalah tingkat suku bunga. Dasar 

keputusan untuk berinvestasi dilihat dari perbandingan antara 

keuntungan yang diharapkan dengan suku bunga. Sebaliknya, 

dalam sistem ekonomi islam, investasi tidak dipengaruhi oleh 

tingkat bunga namun dipengaruhi oleh meingkatnya 

keuntungan yang diharpakn dan tingkat zakat atas dana yang 

tidak produktif. 

Muhammad berpendapat bahawa fungsi investasi 

dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan fungsi 

investasi dengan motivasi suku bunga, dan dapat digambarkan 

sebagai berikut:19 

 

 

 
18 Veithzal Rivai Zainal. (2016). Manajemen investasi Islami. 

Yogyakarta: BPFE, hlm. 341. 
19Muhammad. (2002). Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, hlm. 643. 
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Gambar 1 

Fungsi investasi dalam Islam 

Tingkat keuntungan  

yang diharapkan (r)  

Kurva investasi 

  

 r2 

 r1 

Investasi 

 I1    I2 

 

Berbeda dengan perilaku ekonomi lain, dalam ekonomi 

Islam kasus oportunitas cost menjadi nol (yaitu ketika asset 

yang tidak produktif tidak diinvestasikan), tidak akan terjadi 

karena tiap asset yang telah mencapi nishab dan haul akan 

dikenakan zakat. Oleh sebab itu dalam ekonomi Islam 

motivasi atau dorongan untuk investasi lebih tinggi daripada 

perilaku ekonomi lainnya, gambaran formulasi diatas Nampak 

jelas bahwa zakat dapat mempengaruhi investasi dan 

permintaan investasi ditentutkan oleh tingkat keuntungan 
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yang diharapkan. Akan tetapi unsur-unsur dari tingkat 

keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas asset yang tidak 

atau kurang produktif dan tingkat zakat atas asset keuntungan 

dari investasi. 

Penggolongan Investasi menurut Nurul Huda 

mengklasifikasikan investasi menjadi dua yaitu, investasi pada 

financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada 

financial asset dilakukan di pasar uang misalnya berupa 

sertfikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar 

uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di 

pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant opsi, 

dan yang lainnya. sedangkan investasi pada real asset dapat 

dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, 

pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.20 

1.4 Konsep Risiko 

a. Definisi Risiko 

Risiko kadang diartikan sebagai ketidakpastian hasil. 

Risiko Berasal dari kata kerja Italia “Riscare” yang memiliki 

 
20 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). Investasi 

Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 8. 
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makna berani.21 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mendefinisikan Risiko sebagai akibat yang 

kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) akibat 

dari suatu perbuatan atau tindakan. Dari definisi tersebut 

memberikan beberapa asumsi, pertama kata ”bahaya/rugi” 

memberikan makna bahwa risiko memberikan konsekuensi 

negatif, Kedua risiko dapat memberikan hasil yang positif, 

ketiga risiko terkait dengan ketidakpastian hasil. Oleh sebab 

itu, risiko dapat dianggap sebagai peluang, kerugian, dan 

ketidakpastian bagi individu atau organisasi. 

Dalam upaya mencari nafkah, seseorang dihadapkan 

pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Manusia 

boleh saja membuat rencana dan mengharapkan keuntungan 

dalam melakukan investasi, namun tetap saja tidak bisa 

memastikan apa yang akan didapatkan dari hasil investasi 

tersebut. Sesuai dengan firman Allah swt. pada Alqur’an surat 

Luqman ayat 34: 

 وَْيَْعلَْمْ  َمْا فِى اْْلَْرَحاِمْ  َوَمْا تَدِْريْْ 
لْ  اْلغَْيَثْ  اَعِةْ  َوي نَز ِ اِنَّْ ّللٰاَْ ِعْندَهْ  ِعْلمْ  السَّ

ْوت ْ  اِنَّْ ّللٰاَْ َعِلْيمْ   ْ تَم  ِْ اَْرض  اذَا تَْكِسبْ  َغدًاْ  َوَمْا تَدِْريْْ نَْفس  ْ بِاَي  نَْفسْ  مَّ

 َخبِْيرْ 

 
21 Frank J Fabozzi & Pamela Peterson Drake. (2009). Finance 

Capital Market, Financial Management and Investment Management. New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc., hlm. 556. 
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Artinya: 

“Sesungguhnya hanya di Sisi Allah Ilmu tentang 
hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan 
mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tidak 
ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan 
tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi 
mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal” 

Ayat diatas merupakan dasar pemikiran konsep risiko 

dalam Islam yang bisa menjadi pijakan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi ataupun investasi. Konsep ketidakpastian 

merupakan salah satu unsur manajemen risiko dalam ekonomi 

Islam. Pelaku investasi (investor) tidak bisa menhindari risiko 

namun bisa meminimalisir terjadinya risiko melalui 

manajemen risiko 

b. Tipe-Tipe Risiko 

 

Risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, 

kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat 

bunga, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan 

analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau 

mengelompokkan risiko-risiko tersebut. 
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Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah 

dengan melihat tipe-tipe risiko. Bagan berikut ini 

menunjukkan bahwa risiko bisa dikelompokkan 

Gambar 2 

Tipe-tipe Risiko 

 

 

 

 

 

Emmet dan Thzerese mendefiniskan risiko sebagai 

suatu kondisi dimana ada kemungkinan penyimpangan yang 

merugikan dari hasil yang diharapkan atau diinginkan.22 Risiko 

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa yakni: 

a) Risiko Statis dan Dinamis 

Risiko dinamis adalah risiko yang diakibatkan oleh 

perubahan ekonomi seperti perubahan tingkat harga, 

selera konsumen, perubahan pendapatan dan pengeluaran, 

kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian 

finansial. Sedangkan risiko statis adalah risiko yang 

 
22 Emmet & Therese. (2008). Fundamental Of Risk An Insurance. 

USA: John Wiley & Sons, Inc, hlm. 2-7. 
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menimbulkan kerugian selain disebabkan perubahan 

ekonomi seperti bencana alam atau ketidakjujuran antara 

satu individu dengan yang lain. 

b) Risiko Fundamental dan Risiko Khusus 

Risiko Fundamental adalah risiko yang bila terjadi 

dampak memberikan dampak kerugian finansial hingga 

jiwa. Misalnya, dampak covid-19 menyebabkan banyak 

karyawan yang dirumahkan sehingga menimbulkan 

kerugian finansial dalam jumlah banyak, Sedangkan risiko 

khusus adalah risiko yang menimbulkan kerugian dan 

berdampak hanya untuk diri individu sendiri/personal. 

Contohnya, barang milik kita dicuri maka kerugian hanya 

berdampak pada diri sendiri. 

c) Risiko Murni dan Spekulatif 

Risiko murni adalah risiko yang dirasakan ketika kerugian 

tersebut terjadi dan jika tidak terjadi maka tidak ada 

kerugian maupun keuntungan yang dirasakan. Misalnya, 

kehilangan harta benda akibat perampokan yang dapat 

menyebabkan kerugian finansial. Sedangkan, risiko 

spekulatif dideskripsikan sebagai situasi dimana 

kemungkinan bisa terjadi kerugian ataupun keuntungan.  

Ada beberapa jenis yang tergolong risiko murni: 
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1. Risiko Personal (Personal Risk) adalah risiko 

kemungkinan terjadi kehilangan penghasilan atau 

kehilangan asset atau ke 

2. Risiko bangunan fisik (Property Risk) adalah risiko yang 

mungkin timbul atas harta benda. Adapun kategori harta 

benda ada properti riil (berupa tanah dan apa saja yang 

berdiri), dan properti personal (berupa harta benda diluar 

properti riil).contoh properti riil; tanah, bangunan, 

rumah.sedangkan contoh properti personal; kendaraan, 

perhiasan,pakain, dll. 

3. Risiko liabilitas (Liability Risk) adalah risiko yang 

muncul jika pengadilan memutuskan kita sebagai pihak 

tertanggung yang harus membayar ganti rugi kepada 

pihak lainnya. Contoh; pemilik rumah menuntut developer 

karena spesifikasi rumah tidak sesuai kesepakatan 

sehingga menyebabkan rusaknya rumah. 

4. Risiko yang disebabkan kegagalan pihak lain (Risks 

arising from failure of others.) 

Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko 

subjektif dan objektif dengan penjelasan sebagai berikut ini: 

1. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada 

observasi parameter yang objektif. Sebagai contoh, 

fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar 
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modal bisa diukur melalui standar deviasi, misal standar 

deviasi return saham adalah 25% per tahun. 

2. Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang 

terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental 

seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya 

risiko tertentu. Sebagai contoh, untuk standar deviasi 

return pasar yang sama sebesar 25%, dua orang dengan 

kepribadian berbeda akan mempunyai cara pandang yang 

berbeda. Orang yang konservatif akan menganggap risiko 

investasi di pasar modal terlalu tinggi. Sementara bagi 

orang yang agresif, risiko investasi di pasar modal 

dianggap tidak terlalu tinggi. Perhatikan bahwa kedua 

orang tersebut melihat pada risiko objektif yang sama, 

yaitu standar deviasi return sebesar 25% per tahun. 

Berikut ini contoh-contoh risiko yang biasa dihadapi 

oleh suatu organisasi. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan 

ke dalam risiko murni dan spekulatif. 

 

Tabel 1 

Contoh-contoh Risiko Murni 

TIPE 

RISI

KO 

DEFINISI ILUSTRASI 

Risiko 

Aset 

Fisik 

Risiko yang terjadi 

karena kejadian 

tertentu berakibat 

buruk (kerugian) pada 

aset fisik organisasi. 

Kebakaran yang 

melanda gudang atau 

bangunan perusahaan. 

Banjir mengakibatkan 

kerusakan pada 

bangunan dan peralatan 
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Risiko 

karyawa

n 

Risiko karena 

karyawan organisasi 

mengalami peristiwa 

yang merugikan 

Kecelakaan kerja 

mengakibatkan 

karyawan cedera, 

kegiatan operasional 

perusahaan terganggu 

Risiko 

legal 

Risiko kontrak tidak 

sesuai yang 

diharapkan, 

dokumentasi yang 

tidak benar 

Terjadi perselisihan 

sehingga perusahaan lain 

menuntut ganti rugi yang 

signifikan 

 

Tabel 2 

Contoh Risiko Spekulatif 

TIPE 

RISIKO 

DEFINISI

NISI 

ILUSTRA

SI Risiko pasar Risiko yang terjadi 

dari pergerakan 

harga atau 

volatilitas harga 

pasar 

Harga pasar saham 

dalam portofolio 

perusahaan 

mengalami 

penurunan, yang 

mengakibatkan 

kerugian yang 

dialami perusahaan. 

Risiko kredit Risiko karena counter 

party gagal memenuhi 

kewajibannya kepada 

perusahaan 

Debitur tidak bisa 

membayar cicilan 

dan bunga hutang, 

sehingga 

perusahaan 

mengalami 

kerugian. 

Piutang dagang 

tidak terbayar. 
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Risiko 

Likuiditas 

Risiko tidak bisa 

memenuhi kebutuhan 

kas, risiko tidak bisa 

menjual dengan cepat 

karena ketidaklikuidan 

atau gangguan pasar 

Perusahaan tidak 

mempunyai kas 

untuk membayar 

kewajibannya 

(misal melunasi 

hutang). 

Perusahaan 

terpaksa menjual 

tanah dengan harga 

murah (di bawah 

standar) karena 

sulit menjual tanah 

tersebut (tidak 

likuid), padahal 

perusahaan 

membutuhkan kas 

dengan cepat. 

Risiko 

operasional 

Risiko kegiatan 

operasional tidak 

berjalan lancar dan 

mengakibatkan 

kerugian: kegagalan 

sistem, human error, 

pengendalian dan 

prosedur yang kurang 

Komputer 

perusahaan terkena 

virus sehingga 

operasi perusahaan 

terganggu. 

Prosedur 

pengendalian 

perusahaan tidak 

memadai sehingga 

terjadi pencurian 

barang-barang yang 

dimiliki 

perusahaan. 
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Reily & Brown mengidentifikasi sumber utama dari 

risiko antara lain:23 

1. Business risk yaitu ketidakpastian yang dihadapi 

oleh perusahaan/organisasi yang dapat 

menyebabakan kegagalan atau kerugian dalam 

bisnis. 

2. Financial risk adalah segala bentuk keputusan 

yang berhubungan dengan keuangan yang dapat 

menimbulkan kerugian 

3. Liquidity risk adalah risiko yang muncul akibat 

kesulitan menyediakan dana tunai dalam jangka 

waktu tertentu 

4. Exchange rate risk adalah ketidakpastian hasil 

yang diperoleh dari fluktuasi nilai tukar mata 

uang asing 

5. Country political risk adalah risiko terjadi akibat 

perubahan dalam lingkungan politik atau ekonomi 

suatu negara 

 
 
 
 

 
23 Reily & Brown. (2019). Investment Analysis & Portofolio 

Management. Canada: Nelson Education, Hlm. 18. 
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c. Tingkatan risiko 
 

Tabel 3 
Tingkatan risiko menurut AS/NZS 4360:2004 

 
 

Likelihoo

d of 
Conseque
nce 

Potential Consequence 

Insignific
ant 

1 

Minor 

2 

Moder
ate 

3 

Majo
r 

4 

Catastro
phic 

5 
A (Almost 
Certain) 

S S H H H 
B (Likely) M S S H H 
C 
(Moderate) 

L M S H H 
D (Unlikely) L L M S H 
E (Rare) L L M S S 

Sumber: Risk Management Guidelines 
Companion to AS/NZS 4360:2004 

Keterangan: 
H (High Risk)  : mewajibkan penelitian dan 

pertimbangan manajemen pada tingkat 

pimpinan puncak. 

S (Significant Risk) : memerlukan perhatian manajemen pada 

tingkat atas. 

L (Low Risk)  : diatur berdasarkan prosedur yang rutin. 

d. Peta Risiko 

Kejadian mana yang lebih berisiko tergantung pada dua 

hal, yaitu: 

1. Kemungkinan terjadinya kejadian. 

2. Besarnya akibat yang diderita atau konsekuensi. 

Dengan menggabungkan kemungkinan dan akibat, 

maka dapat diketahui status risiko. Status risiko menunjukan 
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urutan kejadian-kejadian yang berisiko. Peta risiko akan 

membantu dalam memposisikan status risiko, sehingga dalam 

penanganannya akan lebih komprehensif. 

 

Gambar 2 

Peta Risiko 
 
 

 
 

 

1.5 Return  

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

Secara umum, return dapat dibagi menjadi:24 pertama, 

return realisasian (realized return) yang merupakan return 

yang telah terjadi yang dapat dijadikan dasar dalam 

 
24 Jogiyanto Hartono. (2017). Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi. Yogyakarta:BPFE, hlm.283 
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pengambilan keputusan investasi. Kedua, return 

ekpektasian (expected return) merupakan return yang 

belum terjadi dan diharapkan investor di masa mendatang. 

1) Pengukuran Return Realisasian (realized return) 

Beberapa pengukuran return realisasian yang 

banyak digunakan adalah:25 

a. Return Total (Total Return) merupakan return 

keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode yang tertentu. Return total terdiri dari 

capital gain dan yield.26 Sehingga return total 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

b. Relatif Return (return relative) merupakan relatif 

return dapat bernilai positif maupun negatif. 

Relatif return dapat digunakan yaitu dengan 

menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total 

sebagai berikut: 

  

 
25Ibid., ,hlm.283-304 
26 Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga 

investasi sekarang relaif dengan harga periode yang lalu.  

Yield merupakan presentase penerimaan kas periodic terhadap 

harga investasi periode tertentu dari suatu investasi 

Return = Capital Gain (Loss)+Yield 

Relatif Return= (return total) + 1 
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c. Kumulatif Return (Return Cumulative) merupaka 

return total hanya mengukur perubahan 

kemakmuran tertentu saja tetapi tidak untuk 

mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki. 

Untuk mengetahui total kemakmuran indeks 

kumulatif dapat digunakan. 

 

 

Keterangan:  

IKK= Indeks kemakmuran kumulatif, mulai dari 

periode pertama sampai ke n 

KK0=Kekayaan awal dan biasanya menggunakan 

nilai Rp1 

Rt= return period eke t mulai awal periode (t=1) 

sampai ke akhir periode (t=n) 

d. Return disesuaikan (Adjusted Return) adalah 

return disesuaikan digunakan untuk mengukur 

pertimbangan tingkat daya beli dari nilai uang. 

Return ini juga disebut real return atau inflation 

adjusted return 

 

 

IKK= KK0 (1=R1) (1+R2)…..(1=Rn) 
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Keterangan: 

RIA= return sesuaian inflasi 

2) Return Ekspetasian (expected return) 

Return ekspetasian merupak return yang 

diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Ada 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung 

return ekspetasian: 

a. Return yang bedasarkan nilai ekpetasian masa 

depan. 

Investor belum mengetahui dengan persis berapa 

tingkat pengembalian yang akan diperoleh sehingga 

diperlukan estimasi nilai dengan segala kemngkinan 

yang dapat terjadi. Metode nilai ekspatasian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

b. Return yang bedasarkan nilai return historis 

Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung return ekspetasian dengan data historis 

antara lain:metode rata-rata (mean method), 
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metode trend(trend method), metode jalan acak 

(random walk method). 

c. Return yang bedasarkan model return ekspetasian 

yang ada. 

Teknik untuk menghitung return ekspetasian yang 

ada bisa menggunakan single index model dan 

model CAP. 

 

1.6 Hubungan Return dan Risk.  

Gambar 3 

Hubungan Return dan risk 
 

Expected Return 

   Low risk        Average      High Risk 

       Risk 

 

 

Risk 

Gambar di atas menunjukkan bahwa antara tingkat 

keuntungan (return) dan risiko (risk) dalam berinvestasi. 

keuntungan dari investasi berbanding lurus. Semakin tinggi 
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tingkat keuntungan yang diperoleh maka semakin tinggi risiko 

dari investasi. Sebaliknya, semakin rendah risiko yang 

ditanggung oleh investor maka akan berbanding lurus dengan 

keuntungan yang diperoleh. 

Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat kita 

simpulkan bahwa bentuk hubungan antara risk dan return: 

a. Hubungannya bersifat linier atau searah 

b. Semakin tinggi tingkat keuntungan maka semakin 

tinggi pula risiko yang dihadapi 

c. Semakin besar asset yang ditempatkan dalam 

instrument investasi, maka semakin besar pula risiko 

yang timbul dari investasi tersebut 

Manajer investasi sering dihadapkan pada trade off 

antara risiko dan tingkat pengembalian uang yang 

dihasilkan. Sebab, semakin tinggi risiko yang diambil 

maka semakin tinggi return yang bisa 

direalisasikan.Sebenarnya kondisi trade off merujuk 

pada risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan 

(Expected return) bukan pada return yang telah terjadi 

(actual return).27 

 

 
27 John C. Hull, Risk Management and financial Instituion 

(Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2015), hlm. 2. 
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1.7 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi 

Sebelum berinvestasi ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan seorang investor, antara lain:28 

a. Jangka Waktu dan Pilihan 

Tingkat pengembalian investasi merupakan akibat dari 

pilihan investasi atau jenis atas modal yang 

diinvestasikan beserta jangka waktu investasinya. 

b. Risiko 

Keuntungan dari cash flow atau hasil penjualan 

harta atau asset investasi adalah merupakan hasil 

investasi yang dimana risikonya terletak pada 

deviasi antara hasil yang diharapkan dengan 

kenyataan yang terjadi. 

c. Pilihan yang rasional 

Dalam menentukan pilihan rasional seorang 

investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko 

terendah. 

d. Waktu Investasi 

Penentuan waktu investasi adalah elemen yang 

paling krusial terhadap keberhasilan investasi. 

Dalam penentuan waktu investasi ada beberapa 

 
28 Veitzal Rivai Zainal dkk, Manajemen Investasi Islami. 

Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 81. 
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teori yaitu waktu memulai investasi, masa 

investasi, waktu mengalihkan investasi. 

e. Prinsip Compounding 

Compounding adalah menempatan kembali hasil 

investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil 

ganda 

f. Diversifikasi 

Diversifikasi merupakan bagian dari peluang bisnis 

yang dimana setiap usaha mempunyai peluang 

bisnis yang berbeda-beda. 

1.8 Nilai waktu Uang Untuk Investasi dalam Islam 

a. Konsep Uang 

Dalam buku-buku ekonomi para ahli 

mendefinisikan uang antara lain: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang 

adalah alat penukaran atau standar pengukur nilai 

yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara 

berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang 

dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. 

2. Menurut Nopirin definisi uang berbeda-beda 

sesuai dengan tingkatan likuiditasnya. M1 adalah 
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uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam 

bentuk rekening Koran (demand deposit).  

M2 adalah M1 + tabungan+deposito berjangka 

(time deposit) pada bank-bank umum. M3 adalah 

M2 + tabungan + deposito berjangka pada 

lembaga-lembaga tabungan non bank 

3. Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai 

sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai 

alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu 

atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai 

alat untuk pembelian barang dan jasa. 

4. Veitzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu 

benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, 

dapat digunakan untuk menilai benda lain atau 

sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat 

penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga 

digunakan untuk membayar utang di waktu yang 

akan datang. 

5. Uang dapat dilihat dari dari sisi hukum dan sisi 

fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang 

dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. 

Sementara secara fungsi uang dapat dikatakan 

sebagai segala sesuatu yang menjalankan fungsi 
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sebagai uang yaitu sebagai alat tukar menukar, 

penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat 

pembayaran yang tertunda. 

6. Sedangkan dalam fiqh Islam uang sering disebut 

dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang 

dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan 

pengukur nilai barang dan jasa untuk 

memperlancar transaksi perekonomian. 

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal 

sebagai: 

a. Alat pertukaran (Medium of Exchange for 

transaction), yaitu untuk mengubah barang dari 

satu bentuk ke bentuk lain. 

b. Satuan Nilai (Unit of Account), yaitu uang 

berfungsi sebagai satuan nilai. 

Dalam Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi 

utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan 

dari uangnya langsung, akan tetapi dari fungsinya. 

Sebagaimana Al-Ghazali, mengibaratkan uang 

seperti cermin, tidak berwarna, tetapi dapat 

merefleksikan warna. Artinya, uang tidak 

memiliki harga, tetapi mereflesikan harga semua 

barang. 
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Tabel 4 

Perbedaan Uang Dalam Konsep  

Islam dan Konvensional 

c. Konsep nilai waktu dalam investasi 

Dalam teori ekonomi konvensional uang 

dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan 

dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. 

Anggapan demikian melahirkan konsep Time 

Value of Money. Di dalam ekonomi konvensional, 

Time Value of Money didefinisikan sebagai: ”A 

dollar today is wort more than a dollar in the 

future because a dollar today can be invested to 

get return”. Definisi ini tidak akurat karena setiap 

investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk 

mendapat postif, negative, atau no return. Itu 

sebabnya, dalam teori finance selalu dikenal risk- 

 

KONSEP ISLAM 

 

 

 

KONSEP KONVENSIONAL 

 

 

Uang tidak identik 

dengan Modal 

Uang identik dengan modal 

Uang (modal) adalah 

Public Goods 

Uang (modal) adalah Private 
Goods 

Uang adalah Flow 
Concept 

Uang flow concept bagi Fisher 

Modal adalah Stock 
concept 

Uang adalah stock concept 
bagi School Cambridge 
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return relationship. Menurut ekonomi 

konvensional ada dua hal yang mendasari 

lahirnya konsep Time Value Of Money,yakni:3 

a. Presence of Inflation (keadaan inflasi) 

Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. 

Seseorang dapat membeli sepuluh potong goring 

pisang hari ini dengan membayar sejumlah Rp 

10.000,00. Namun bila membeli tahun depan 

dengan sejumlah uang yang sama yaitu Rp 

10.000,00, ia hanya dapat membeli Sembilan 

pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan meminta 

kompensasi untuk hilangnya daya beli akibat 

inflasi. 

b. Preference Present Consumption to Future 

Consumption 

Bagi umumnya individu, present compsumption 

lebih disukai daripada future comsumption. 

Katakanlah tingkat inflasi nihil, sehingga dengan 

uang Rp. 10.000,- seseorang tetap dapat membeli 

sepuluh pisang goreng hari ini maupun tahun 

depan. Bagi kebanyakn orang mengomsumsi 

sepuluh pisang goreng hari ini lebih disukai 



Manajemen Resiko Investasi Syariah: Finansial Asset | 41 
                    UIN Mataram Press 

daripada mengosumsi sepuluh pisang goreng 

tahun depan. 

Argument pertama tidak dapat diterima karena 

tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap 

perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan 

keadaan deflasi. Bila keadaan inflasi yang 

dijadikan dasar munculnya konsep Time Value Of 

Money, seharusnya keberadaan deflasi harus 

dijadikan alasan munculnya negative time value 

of money. Kenyatannya, kondisi inflasi sajalah 

yang dijadikan acuan dalam menentukan konsep 

time value of money, sementara keadaan deflasi 

selalu diabaikan. Argument kedua, preferensi 

konsumsi saat ini ke masa yang akan datang. 

Konsumsi atau investasi masa depan dipengaruhi 

oleh beberapa factor, di antaranya: 

a. Ketidakpastian Return 

Dalam ekonomi konvensional, penerapan time 

value of money tidak senaif yang dibayangkan, 

misalnya dengan mengabaikan ketidakpatian 

return yang akan diterima. Jika unsur 

ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi 
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konvensional menyebut kompensasinya sebagai 

discount rate. 

c. Current Goods dan Future Goods 

Perilaku konsumsi seseorang saat ini dipengaruhi 

oleh harapannya di masa depan. Meminjam akan 

memungkinkan seseorang meningkatkan 

konsumsi saat ini dengan harga yang harus 

dibayar di kemudian hari. 

d. Intemporal Budget Time 

Perilaku konsumsi seseorang dengan melibatkan 

lebih satu periode waktu disebut dengan 

Intemporal consumption pattern 

e. Deriving Demand for Current Consumption 

Permintaan seseorang atas suatu barang konsumsi 

yang akan dikonsumsi pada saat sekarang. 

f. Deriving Demand for Future Consumption 

Permintaan seseorang atas suatu barang yang akan 

dikonsumsi pada saat yang akan datang. 

g. Change in Endowment Point and its Effect on 

Demand 

Perubahan titik endowment adalah ditentukan oleh 

besarnya current income dan besarnya future 

income. 
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h. Change in Current Income 

Berubahnya pendapatan seseorang saat ini akan 

menentukan perubahan tingkat permintaannya. 

Konsep time value of money diwujudkan dalam 

bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap 

sebagai hrga komoditas uang. Perdagangan surat 

berharga di pasar uang antar bank dan produk-

produk perbankan lainnya. 

1.9 Pandangan Islam terhadap Nilai waktu uang 

Uang di dalam Islam bukanlah modal uang sebagai 

sarana penukar dan penyimpan nilai, dan uang bukan barang 

dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan 

benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. 

Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara 

kredit. Di dalam Islam tidak dikenal konsep time value of 

money. Teori time value of money merupakan kekeliruan 

karena diambil dari ilmu teori pertumbuhan penduduk 

(populasi), bukan dari ilmu keuangan. Dalam menghitung 

pertumbuhan penduduk digunakan rumus berikut: 

 

 

 

Pt=Po (1+g) 
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Rumus ini diadopsi begitu saja sebagai teori bunga 

majemuk menjadi: 

  

 

Jadi, jika nilai mendatang, uang (future value of 

money) dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, nilai 

kini uang (present value of money) dianalogikan dengan 

jumlah populasi ke-0, sedangkan tingkat suku bunga 

dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Hal ini 

keliru, karena uang bukan makhluk hidup yang dapat bergerak 

dengan sendirinya. 

Di dalam sistem ekonomi Islam, konsep time value of 

money tentunya tidak akan terjadi. Untuk menganalisis ini, 

ada ajaran umat dalam Islam yaitu terdapat dalam surat Al 

‘asr 1-3 yaitu:  

١ََََََۡلعَۡصرَِٱوََ نََٱإِنَّ نَسَٰ ٢ََََََُخۡسرَ ََلَِفيََۡۡلِ َوَعِملُواَ اءََََِذينََلَََّٱإِٗلَّ تَِٱَََمنُوا َ ِلَحَٰ ََلصََّٰ

ۡبرََِٱَوتََواَصۡوا َبََِۡلَحق ََِٱا َبََِوتََواَصۡوَ ٣ََََلصَّ

 

Artinya: 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran” 

FV=PV (1+i) 
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 Dari surat Al’asr ini menunjukkan bahwa waktu bagi 

semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam 

sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu ke 

waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. 

Perbedaan nilai waktu tersebut tergantung dari bagaimana 

seseorang tersebut memanfaatkan waktunya. 

Uang sendiri tidak memiliki nilai waktu. Namun, 

waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa 

waktu tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan 

adanya waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan 

istilah atau batasan-batasan ekonomi. Di dalam ekonomi 

Islam, tidak dikenal adanya money demand for speculation. 

Sebab, spekulasi tidak diperbolehkan dan kebalikan dari 

sistem konvensional yang memberikan bunga pada harta. 

Dalam Islam, harta adalah sesuatu yang dikenai zakat jika 

disimpan telah mencapai haulnya. Oleh karenanya, motif 

money for transaction serta money demand for precautionary 

dikenal dalam ekonomi Islam. 

Pada konsep time value of money dijelaskan bahwa 

pengganti atas situasi ketidakpastian maka dimunculkan 

konsep discount rate. Dalam ekonomi Islam, penggunaan 

discount rate. Dalam Ekonomi Islam penggunaan Discount 
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rate dalam menentukan harga mu’ajjal (bayar tangguh) dapat 

dibenarkan sebab: 

a. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang 

menimbulkan economic value added. 

b. Tertahannya hak penjual yang telah menyelesaikan 

kewajibannya (menyerahkan barang dan jasa). 

 

1.10 Manajemen Investasi 

Frank & Pamela mendefiniskan manajemen investasi 

sebagai pengelolaan dana atau asset yang dilakukan oleh 

individu atau lembaga.29 Dalam Manajemen Investasi 

setidaknya melibatkan lima hal antara lain: 

a. Penetapan tujuan investasi 

Penetapan tujuan investasi dimulai dengan menentukan 

produk atau instrument investasi yang akan dikelola 

dengan mempertimbangkan horizon atau jangka waktu 

investasi. Misalnya, orang tua ingin berivestasi dengan 

tujuan untuk mempersiapkan kuliah anaknya.  

b. Penetapan kebijakan investasi 

 
29 Frank J Fabozzi & Pamela Peterson Drake. (2009). Finance 

Capital Market, Financial Management, and Investment Managemet. 
Canada: John Wiley & Sons, Inc, Hlm.7. 
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Penetapan kebijakan investasi dengan cara mengambil 

keputusan yang tepat kemana asset akan diinvestasikan. 

c. Pemilihan strategi portofolio 

Pemilihan strategi portofolio disesuaikan dengan tujuan 

investasi. Dalam menyusun strategi portofolio kita bisa 

menggunakan strategi aktif dan strategi pasif. Strategi 

aktif yang dilakukan investor dengan cara aktif mencari 

informasi tentang instrument investasi yang dikelola. 

Misalnya investor saham secara aktif melakukan 

pemilihan dan jual beli saham dengan mencari informasi 

dan melihat pergerakan saham. Sedangkan investor yang 

menggunakan strategi pasif cenderung hanya mendasarkan 

pada pergerakan saham pada pergerakan indeks pasar. 

d. Pemilihan spesifikasi asset 

Pemilihan spesifikasi asset disesuaikan dengan profil 

risiko investor.  

e. Pengukuran kinerja serta evaluasi investasi. 

Pengukuran kinerja yang dilakukan investor untuk 

mengetahui seberapa besar pencapaian tujuan 

investasinya. Pengukuran kinerja membuat investor 

melakukan evaluasi yang dimana dapat menjadi feedback 

atas pencapaian tujuan investasi. Bekal feedback tersebut 

dapat menentukan apakah strategi yang diambil investor 
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sudah tepat atau masih perlu disesuaikan kembali untuk 

mencapai tujuan investasinya. Evaluasi kinerja investasi 

secara berkala dapat membantu menghindari kekeliruan 

yang berakibat penyimpangan hasil investasi. 
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BAB II 

 

MANAJEMEN RISIKO 

 

2.1 Definisi Manajemen Risiko 

Manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorgnisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkana.30 

Islam mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu 

harus dilakukan secara rapi, benar, jelas dan terarah serta 

proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Dalam melakukan 

suatu pekerjaan tidak boleh asal-asalan. Hal ini merupakan 

prinsip utama dalam ajaran Islam. Sesuai dengan Hadis Nabi 

saw:  

 إِنَّ هللاَ تَبَاَرَك َو تَعَالَى يُِحبُّ إِذَا َعِمَل أََحدُكُم َعَمالً أَن يُتِقنَهُ )رواه الطبرني( 

 

Artinya: 

 
30 T.Hani Handoko. (2009).Manajemen. Yogyakarta: BPFE, hlm.8  
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“sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika 
melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqān (tepat, 
terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani). 

 

Melakukan pekerjaan dengan benar, rapi dan benar 

itulah pokok dari manajemen, dan merupakan suatu yang di 

syariatkan dalam ajaran Islam. Manajemen secara umum 

berarti suatu aktifitas khusus yang mencakup kepemimpinan. 

Pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan 

pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan 

dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil 

yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan 

efisien. Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip 

yang harus ada di dalamnya, yaitu prinsip keadilan, amanah 

dan tanggung jawab. 

Manajemen Risiko merupakan suatu proses dimana 

risiko dapat diukur, diidentifikasi, dinilai dan dikelola untuk 

menciptakan nilai tambah ekonomi. Beberapa risiko dapat 

diukur dengan menggunakan alat bantu statistik yang 

menghasilkan estimasi yang akurat untuk keuntungan maupun 

kerugian. Namun, ada juga risiko yang tidak dapat diukur 

secara kuantitatif sehingga tugas manajer adalah mengelola 

risiko dan mengevaluasi dengan menggunakan berbagai teknik 

pendekatan. 
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George & Michael mendefinisikan manajemen risiko 

sebagai proses yang menidentifikasi kerugian eksposur yang 

dihadapi organisasi dan memilih teknik yang tepat untuk 

mengelolannya. Menurutnya, risiko memiliki banyak makna 

dan ambigu sehingga manajer investasi sering menggunakan 

istilah eksposur kerugian untuk mengidentifikasi potensi 

kerugian.31. 

Sejalan dengan pendapat Karen, manajemen risiko 

merupakan proses dinamis yang harus berkembang di dalam 

organisasi dalam mengembangkan bisnisnya. Setidaknya ada 

tiga alternatif umum dalam mengelola risiko: pertama, tidak 

melakukan aktivitas apapun (pasif) akan tetapi hanya 

menerima risiko yang timbul, kedua, mengimbangi risiko 

kerugian, ketiga, menentukan risiko yang bisa ditoleransi. 32 

 

2.2 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Risiko 

Islam sangat menginginkan umatnya untuk 

mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk 

melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa 

mendatang. Pandangan Islam dalam pengelolaan risiko 

 
31 George & Michael. (2008). Principles Of Risk Management And 

Insurance. USA: Pearson education, hlm. 44. 
32 Karen A. Horcher. (2005). Essential of Financial Risk 

Management. Canada: Wiley & Sons, Inc., hlm.7 
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baik bagi individu, organisasi maupun perusahaan dapat 

dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi 

sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja terdapat 

dalam al-Qur’an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut: 

كُلُُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبَع سُنباُلَت   َمان  يَأْ قََرات  سِ َوقَاَل اْلَمِلُك إِن ِي أََرى َسْبَع بَ 

ْءيَا تَْعبُُرونَ   ُخْضر  َوأَُخَر يَابَِسات  يَاأَيَُّها اْلَمألُ أَْفتُونِي فِي ُرْءيَاَي إِن كُنتُْم ِللرُّ

Artinya:  

“Raja berkata [kepada orang-orang terkemuka dari 
kaumnya]: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh 
ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh 
ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir [gandum] 
yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-
orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang 
ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi."  
 

Selanjutnya kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang 

raja dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Yusuf: 46-49 sebagai 

berikut: 

ََََيُوسُفَُ يقَُٱأَيَُّها د ِ َسۡبعَََِلص ِ فِيَ َوَسۡبعَََِأَۡفتِنَاَ ِعَجاٞفَ َسۡبٌعَ َ ُهنَّ
يَۡأكُلُ ِسَماٖنَ ٖتَ بَقََرَٰ

ََ إِلَى أَۡرِجُعَ لَّعَل ِٓيَ ٖتَ ابَِسَٰ يَ َوأَُخَرَ ُخۡضٖرَ َ ت 
ََََلنَّاِسََٱسُۢنبُلََٰ يَۡعلَُموَن ََقَال٤٦ََََلَعَلَُّهۡمَ

فََماَحََ َدأَٗباَ ِسنِيَنَ َسۡبَعَ تَۡأكُلُوَنَََۦَٓصدتُّۡمَفَذَُروهَُفِيَسُۢنبُِلهَِتَۡزَرعُوَنَ اَ مَّ َقَِليٗٗلَم ِ إِٗلَّ

اَتُۡحِصنُوَنََثُم٤٧َََّ مَّ َقَِليٗٗلَم ِ َإِٗلَّ ِلَكََسۡبٞعَِشَداٞدَيَۡأكُۡلَنََماَقَدَّۡمتُۡمَلَُهنَّ يَۡأتِيَِمۢنَبَۡعِدَذََٰ

ِلَكََعاٞمَفِيِهَيُغَاُثََثُم٤٨َََّ ٤٩ََََوفِيِهَيَۡعِصُروَنََاسَُلنَََّٱيَۡأتِيَِمۢنَبَۡعِدَذََٰ
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Artinya: 

”[Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru]: 
"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah 
kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-
gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang 
kurus-kurus dan tujuh bulir [gandum] yang hijau dan 
[tujuh] lainnya yang kering agar aku kembali kepada 
orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (46) Yusuf 
berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun [lamanya] 
sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah 
kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 
makan. (47) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh 
tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu 
simpan untuk menghadapinya [tahun sulit], kecuali sedikit 
dari [bibit gandum] yang kamu simpan. (48) Kemudian 
setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia 
diberi hujan [dengan cukup] dan di masa itu mereka 
memeras anggur." (49)” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf memahami 

tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi 

karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah 

lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa paceklik 

dibidang pertanian. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang 

tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. 

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh 

tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat yang akan 

menimpa negeri tersebut. Nabi Yusuf dengan cara 
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menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan 

sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama 

demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. 

Alhasil, masyarakat kala itu terhindar dari bahaya kelaparan. 

Saran dari Nabi Yusuf telah menyelamatkan negeri dan secara 

tidak langsung telah melakukan identifikasi, pengukuran dan 

pengendalian atas risiko. 

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang 

sahabat Rasulullah SAW  yang meninggalkan untanya tanpa 

diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, 

lalu ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW bertanya: "Mengapa 

tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal 

kepada Allah." Rasulullah SAW. tidak dapat menyetujui cara 

berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu 

bertawakkallah." 

Makna tersirat dari hadist tersebut adalah bahwa 

manusia diperintahkan untuk bertawakkal atau berserah diri 

setelah melakukan upaya dan usaha ketika bekerja Misalnya 

ketika kita mengunci rumah ketika hendak berpergian lalu 

bertawakkal. Kemudian, apabila setelah dikunci itu rumah 

tetap kemalingan, maka dalam pandangan Islam itu sudah 

tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar untuk menjaga 

rumah dari maling. 
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Dengan demikian, Islam memberi isyarat untuk 

mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana 

Al-Qur’an dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan 

aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam 

menghadapi risiko. 

 

2.3 Urgensi Manajemen Risiko 

Penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan 

memberikan manfaat antara lain: 

a. Perusahaan memiliki pondasi yang kokoh dalam mengambil 

keputusan 

b. Mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil 

keputusan agar menghindari pengaruh kerugian 

c. Meminimkan risiko kerugian bagi perusahaan. 

d. Perusahaan memiliki arah yang jelas akibat rancangan 

konsep manajemen yang detail. 

Peningkatan nilai perusahaan merupakan salah satu 

tujuan dalam mengembangkan perusahaan atau organisasi. 

Dalam upaya mengantisipasi dan mengelola risiko di 

perusahaan atau organisasi, pihak manajemen perusahaan 

berusaha untuk menciptakan berbagai sistem dan mekanisme 

sehingga risiko dapat diminimalisir dengan optimal. Menurut 

pandangan tradisional, dalam pengelolaan risiko terdapat 
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korelasi posistif antara risiko dengan tingkat profit. Hal ini 

berarti, semakin tinggi tingkat keungtungan yang diinginkan, 

maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Jika 

perusahaan atau organisasi menginginkan keuntungan yang 

tinggi maka organisasi atau perusahan tersebut akan 

menghadapi tingginya risiko yang datang. 

Sedangkan menurut pandangan modern, dalam 

pengelolaan risiko terdapat korelasi yang bersifat non liniear. 

Salah satu bagian wilayah dalam risiko yang diambil 

perusahaan atau organisasi terlalu kecil yang ditunjukkan pada 

bagan dibawah ini sehingga feedback dari profit yang 

diperoleh juga kecil (Zona 1). Tahap ini semestinya masih 

dapat ditingkatkan risikonya untuk meningkatkan keuntungan. 

Contoh dalam situasi ini misalnya seorang manajer hanya 

berdiam diri di rumah tidak pergi kemana-mana. Manajer 

tersebut dapat menghindari banyak risiko (seperti ; risiko 

kecelakaan, risiko bisnis) akan tetap tidak juga mendapatkan 

keuntungan karena tidak ada sesuatu yang dilakukan. 

Sehingga pada tahap ini pengelolaan risiko belum maksimal. 
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Gambar 4 

Pengelolaan Risiko 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan risiko pada zona 2 yang merupakan tahap 

optimal. Selanjutnya, tahap berikutnya pada zona 3, tingginya 

risiko yang diambil organisasi atau perusahaan berdampak 

pada penambahan risiko sehingga berefek negatif terhadap 

kelangsungan organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, 

bank syariah memberikan pembiayaan pada sektor-sektor yang 

risikonya terlalu tinggi, misal usaha burung walet. Risiko yang 

terlalu tinggi menjadi sulit untuk dikendalikan, sehingga bisa 

berakibat membahayakan dan merugikan perusahaan. 

Berdasarkan ilustasi tersebut, pengelolaan risiko organisasi 

atau perusahaan sebaiknya berada pada wilayah tengah (zona 

2), yang merupakan zona optimal. 
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Pengelolaan risiko pada gambar bagan diatas dapat 

diilustrasikan missal ketika seseorang mengendarai sebuah 

mobil dalam suatu perjalanan. Jika mobil dikendarai terlalu 

lamban maka berakibat tidak cepat sampai tujuan bahkan bisa 

membahayakan kendaraan lain jika melalui jalan tol. 

Sebaliknya, jika mobil dikendarai dengan kecepatan terlalu 

tinggi akan berisiko membahayakan kendaraan lain seperti 

bertabrakan atau kehilangan kendali kemudi.hal ini menjadi 

tidak menguntungkan baik bagi pengendara maupun orang 

lain. Sehingga berkendara yang efektif dan efesien dengan cara 

mengendalikan laju kendaraan dengan optimal. Ilustrasi 

pengelolaan risiko diatas bisa dengan cara mengatur 

keseimbangan perpaduan antara menekan gas dan menginjak 

rem untuk mempercepat atau memerlambat kendaraan. 

Keseimbangan yang ideal ini dapat mengendalikan laju 

kendaraan lebih terarah dan terkendali 

 

2.4 Unsur Manajemen Risiko Organisasi 

Bila seorang manajer diberikan tanggung jawab untuk 

memimpin sebuah departemen manajemen risiko, maka ada 

beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam segala prosesnya. 

Proses dalam persiapan membangun manajemen risiko dengan 

cara menyiapkan prasarana yang dibutuhkan untuk mengawali 
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usaha dalam pengelolaan risiko. Prasarana lunak berupa non 

fisik dan prasarana keras berupa fisik merupakan prasarana 

yang harus dipersiapkan secara optimal. Prasarana yang 

mendukung manajemen risiko baik berupa prasarana lunak 

meliputi beberapa hal yaitu: 

1. Membangun Budaya Sadar Risiko.  

Budaya sadar risiko merupakan hal yang fundamental 

dan mutlak harus ada dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Budaya sadar risiko bertujuan agar setiap 

individu dalam organisasi atau perusahaan menyadari 

adanya risiko sehingga akan berimbas pada pengambilan 

keputusan dengan mempertimbangkan berbagai unsur 

risiko yang datang. Kepekaan terhadap risiko diharapkan 

dapat terwujud jika setiap individu maupun sekelompok 

dari organisasi atau perusahaan sadar akan risiko. 

Apa yang harus dilakukan untuk membangun dan 

membentuk perilaku yang sadar risiko untuk anggota 

maupun sekelompok dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan? Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan memaksa setiap individu dalam mengambil 

keputusan untuk berfikir risiko yang muncul. Sebagai 

contoh; seorang enterprenuer cenderung orang yang 

memiliki sikap percaya diri dan ketangguhan dalam terjun 
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ke dunia bisnis sehingga terkadang melupakan unsur 

risiko yang seharusnya memiliki aspek kehati-hatian 

dalam menjalankan usahanya. Seorang entrepreneur jika 

dipaksa untuk berfikir mengenai risiko maka akan lebih 

tepat dalam mengambil keputusan. 

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat melalui bagan berikut 

ini dimana bagan tersebut menunjukkan ada tiga aspek 

yang harus dipikirkan oleh seorang manajer dalam 

pengambilan keputusan; yaitu strategic management, 

operation management, dan risk management. Evaluasi 

terhadap risiko yang mungkin muncul harus dipikirkan 

dan dilaporkan secara rinci agar optimal. 

Gambar 5 

Tiga aspek yang harus dipikirkan oleh seorang manajer 

dalam pengambilan keputusan 
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Misalkan seorang manajer akan mengembangkan sebuah 

produk dengan peluncuran produk baru. Sebelum 

memulai, langkah yang harus dipersiapkan oleh manajer 

tersebut dengan melibatkan tiga aspek yang terdapat pada 

bagan diatas antara lain: 

1. Strategic management dilakukan dengan memetakan 

beberapa aspek strategi misalnya, apakah produk baru 

ini sesuai dengan kebutuhan konsumen? Apakah 

produk baru ini dapat mendukung dalam mencapai 

tujuan perusahaan (misalnya dalam mencapai target 

profit)? 

2. Operation management dilakukan dengan 

mengimplementasikan beberapa aspek operasi 

misalnya; bagaimana cara memproduksi produk ini? 

Apakah perusahaan memiliki kapabilitas untuk 

memproduksi produk baru ini? Bagaimana cara 

memasarkan dan mengembangkan jaringan distribusi 

untuk produk baru ini? 

3. Risk Management dilakukan dengan cara 

mengindentifikasi risiko-risiko apa saja yang bisa 

datang berkaitan dengan peluncuran produk baru ini? 

Bagaimana perusahaan bisa mangantisipasi dan 

mengendalikan risiko-risiko tersebut? 
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Selanjutnya jika ada pertanyaan bagaimana cara 

menghadapi risiko yang muncul? Misalkan seorang 

manajer akan meluncurkan program promosi/iklan, 

langkah yang harus dipersiapkan secara matang dengan 

mempertimbangkan tiga aspek seperti bagan diatas, 

melalui pertanyaan- pertanyaan berikut ini: 

1) Strategic management: dilakukan dengan 

memetakan beberapa aspek strategi misalnya; 

Bagaimana cara strategi promosi yang efektif? 

Apakah ada kontribusi promosi ini terhadap tujuan 

organisasi? 

2) Operation management: Bagaimana c a r a  

menjalankan program promosi ini? Media apa 

yang paling efektif untuk digunakan melakukan 

promosi? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan 

promosi ini? Apa saja aspek detail lainnya dari 

promosi ini? Bagaimana cara mengendalikan risiko-

risiko yang mungkin muncul akibat peluncuran 

program promosi ini? 

3) Risk Management: Risiko apa yang berpotensi 

muncul akibat dari program promosi ini? Apakah 

promosi ini dapat menimbulkan masalah hukum? 

Apakah promosi ini sudah etis? Pihak-pihak mana 
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saja yang mungkin bisa saja keberatan dengan 

promosi ini? 

Berbagai ilustrasi diatas menunjukkan bahwa 

pentingnya memikirkan dan memunculkan aspek risiko 

secara eksplisit. Sebab, jika seorang manajer memiliki 

kebiasaan berpikir secara eksplisit terhadap risiko-risiko yang 

mungkin bermunculan, otomatis akan membuat manajer 

tersebut semakin sadar terhadap risiko. Organisasi atau 

perusahaan dapat menjadi lebih sadar dan lebih peka terhadap 

risiko jika seluruh anggota organisasi sadar terhadap risiko. 

Membangun budaya risiko pada suatu organisasi atau 

perusahaan bisa dilakukan dilakukan melalui pelatihan yang 

teroganisir atau pertemuan secara berkala antar manajer atau 

anggota organisasi lainnya. Agenda dalam pelatihan tersebut 

mendiskusikan suatu kasus atau permasalahan yang dapat 

menimbulkan dampak yang negatif terhadap organisasi serta 

berbagai solusi untuk pemecahannya. Pelatihan tersebut bisa 

dikelola oleh manajer risiko perusahaan atau departemen risiko 

perusahaan. Melalui pelatihan atau pertemuan secara berkala 

yang mendiskusikan risiko dengan segala aspeknya yang relevan, 

budaya sadar akan risiko pada anggota organisasi bisa dibangun 

dan dibentuk. 
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Memasukkan risiko ke dalam elemen penilaian kinerja 

merupakan salah satu metode lain yang bisa digunakan selain 

mengadaka pelatihan. Sebagai contoh, alokasi modal diberikan 

kepada usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan 

setelah disesuaikan dengan risikonya yang paling tinggi. Jika 

kriteria semacam itu yang akan dipakai, maka organisasi akan 

secara langsung memberikan pelajaran kepada manajer yang 

berperilaku risiko tinggi. Risiko tinggi bisa dibenarkan sepanjang 

memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan yang lebih 

tinggi juga. Dengan mekanisme evaluasi semacam itu, manajer 

diharapkan akan lebih sadar mengenai risiko, dan budaya risiko 

di organisasi akan menjadi semakin baik. 

2. Dukungan Manajemen.  

Keterlibatan manajemen khususnya manajemen puncak 

terhadap program manajemen risiko sangat penting 

dilakukan dimana bentuk dukungan bisa berupa eksplisit 

maupun implisit. Dukungan manajemen puncak bisa 

diimplementasikan dalam berbagai pernyataan tertulis, 

misalnya manajemen puncak mendukung atau ikut 

merumuskan dan menyetujui misi dan visi, prosedur dan 

kebijakan, yang berkaitan dengan manajemen risiko. 

Dukungan manajemen juga bisa ditunjukkan melalui 
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partisipasi manajemen pada program-program manajemen 

risiko. 

Prasarana yang mendukung manajemen risiko yang 

berupa prasarana keras yang perlu dipersiapkan meliputi 

beberapa seperti gedung perkantoran yang terdapat ruangan, 

computer atau laptop, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana 

fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen 

risiko berjalan sebagaimana mestinya. 

 

2.5 Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko adalah serangkaian langkah-

langkah yang harus diselesaikan individu, organisasi atau 

perusahaan dalam mengelola risiko. Ada beberapa langkah-

langkah dalam manajemen risiko:33 

a. Penentuan tujuan 

 Penentuan tujuan merupakan langkah awal dari proses 

manajemen risiko yang dimulai dengan penetapan visi, mis, 

tujuan dari manajemen risiko yang akan diterapkan. 

b. Identifikasi risiko 

Identifikasi risiko merupakan tahapan tersulit sebab aka 

nada keberlanjutan dalam proses manajemen risiko. 

 
33 Emmet&Therese. (2008). Fundamental Of Risk An Insurance. 

USA: John Wiley & Sons, Inc, hlm.24. 
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Beberapa manajer investasi meggunakan berbagai 

pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi risiko. 

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara melihat potensi 

risiko yang sudah ada maupun risiko yang akan timbul. 

Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal 

dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya 

peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor 

ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan 

sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah 

merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya 

kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan 

eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi 

kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan 

(peril). 

Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari 

sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang 

merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank 

menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit 

(kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya).  

Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan 

sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi risiko 
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pasar. Setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda-

beda karakteristiknya 

c. Evaluasi risiko 

Evaluasi risiko dilakukan dengan melakukan pengukuran 

kerugian potensial yang terjadi dengan membandingkan 

apakah hasil pengelolaan risiko masih dalam toleransi risiko 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa teknik 

untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. 

Sebagai contoh kita bisa memperkirakan probabilitas 

(kemungkinan) risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. 

Dengan probabilitas tersebut kita berusaha ‘mengukur’ 

risiko. Sebagai contoh, ada risiko perusahaan terkena 

jatuhan meteor atau komet, tetapi probabilitas risiko 

semacam itu sangat kecil (0,000000001). Karena itu risiko 

tersebut tidak perlu diperhatikan. Contoh lain adalah risiko 

kebakaran dengan probabilitas (misal) 0,6. Karena 

probabilitas yang tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi 

perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan teknik probabilitas kita bisa 

melakukan prioritisasi risiko, sehingga kita bisa lebih 

memfokuskan pada risiko yang mempunyai kemungkinan 

yang besar untuk terjadi. 
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Contoh lain adalah membuat matriks dengan sumbu 

mendatar adalah probabilitas terjadinya risiko, dan sumbu 

vertikal adalah tingkat keseriusan konsekuensi risiko 

tersebut (severity, atau besarnya kerugian yang timbul 

akibat risiko tersebut). Setiap risiko bisa dievaluasi 

kemudian dimasukkan ke dalam matriks tersebut. Sebagai 

contoh, risiko kebakaran mempunyai probabilitas 0,6 

(tinggi). Jika kebakaran terjadi, maka kerugian yang 

diakibatkan akan besar juga (tinggi). Dengan demikian 

risiko kebakaran akan ditempatkan pada kuadran 

probabilitas tinggi dan severity tinggi. Selanjutnya langkah 

yang lebih tepat bisa dirumuskan. Sebagai contoh, untuk 

risiko kebakaran seperti itu, langkah yang lebih aktif bisa 

ditujukan untuk menangani risiko kebakaran tersebut. 

d. Pertimbangan alternatif dan pemilihan teknik yang tepat 

Pertimbangan alternatif adalah pemilihan satu dari 

beberapa alternative yang ditawarkan untuk dipilih 

alternative terbaik . selain itu pemilihan teknik atau metode 

yang tepat untuk mengelola risiko diharapkan dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan agar perusahan atau 

organisasi memiliki pondasi yang kokoh dalam bekerja. 

e. Implementasi keputusan yang dipilih 
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Tahap selajutnya adalah penerapan keputusan yang telah 

dipilih dimana keputusan merupakan hasil akhir dari sebuah 

pemikiran setelah melalui berbagai macam pertimbangan. 

f. Evaluasi dan peninjauan kembali 

Evaluasi dan review ini bertujuan agar pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 

 

2.6 Struktur Organisasi Manajemen Risiko 

Dalam struktur organisasi manajemen risiko saling 

bekerja sama dan saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya. konsep manajemen yang saling berinteraksi seperti ini 

menjadi dasar berpikir dalam manajemen risiko. Sebab 

permasalahan risiko tidak akan bisa dipetakan dan dipecahkan 

jika setiap pihak tidak saling bekerja sama. Bekerja sama 

dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. 

Untuk dapat mempelajari lebih dalam bagaiman bentuk 

struktur organisasi manajemen risiko dalam perusahaan dapat 

kita lihat dari gambar dibawah ini:34 

 

 

 

 
34 Irham Fahmi, Manajemen resiko,hlm 9. 
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Gambar 6 

Struktur Organisasi Manajemen Risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar struktur organisasai manajemen risiko 

diatas dijelaskan dimana komisaris perusahaan terdiri dari 

ketua komisaris,anggota komisaris dan komisaris independen. 

Adapun fungsi dan peran dari ketiga komisaris tersebut dalam 

perspektif manajemen risiko antara lain: 

A. Ketua Komisaris  

Ketua komisaris merupakan pihak yang memiliki saham 

terbesar atau saham mayoritas. Dilihat dari segi risiko, 
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maka ketua komisaris akan menerima risiko paling 

tertinggi dibandingkan posisi jabatan yang lain. Kondisi 

ini menyebabkan segala keputusan yang diambil harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ketua 

komisaris. Jika belum mendapat persetujuan maka 

keputusan tidak bisa dilaksanakan dan dianggap memiliki 

risiko yang yang tinggi. 

B. Anggota Komisaris 

Para anggota komisaris adalah mereka yang memiliki 

saham minoritas sehingga begitu mereka diangkat 

menjadi anggota komiaris maka otomatis dari segi risiko 

akan kecil diterima. 

C. Komisaris Independen 

Komisaris independen tidak memiliki saham namun 

ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena 

faktor kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam 

bidang tersebut telah diakui dan mampu memberikan 

masukan kepada dewan komisaris dalam setiap 

pengambilan keputusan-keputusan yang diusulkan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Seorang komisaris bisa 

berasal dari kalangan akadem bisa berasal dari kalangan 

akademisi, birokrat, praktisi bisnis, politisi, dan 
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sebagainya. Pengangkatan dan pemilihan seorang 

komisaris independen sering disesuaikan dengan: 

1. Bentuk keahlian yang dimilikinya 

2. Kondisi dan situasi dimana seorang komisaris 

independen begitu dibutuhkan (seperti ahli keuangan 

Karena perusahan sedang mengalami masalah 

keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan) 

3. Bentuk aktivitas perusahaan yang dilakukan 

4. Target-target perusahaan yang direncanakan 

Demi tercitanya suatu bentuk kinerja yang sinergi 

antara komisaris dan direksi maka perlu dibangun suatu 

kesepakatan kerja dan bentuk tanggung jawab yang bersama-

sama berusaha memajukan perusahaan. Adapun bentuk 

tanggung jawab dewan komisaris dan direksi dalam menjaga 

kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang 

tercermin pada: 

1. Terlaksananya dengan biaik, kontrol internal dan 

manajemen risiko 

2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi 

pemegang saham 

3. Terlindunginya kepentingan pemangku secara wajar 

4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar 
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BAB III 

 

MANAJEMEN RISIKO PADA FINANCIAL ASSET 

3.1 Ruang Lingkup Financial Asset 

Asset dapat didefinisikan sebagai berbagai sumber 

daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan bernilai 

ekonomis di masa mendatang. Asset dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu asset yang berwujud dan asset yang tidak berwujud. 

Nilai asset yang berwujud dapat dilihat dari fisiknya seperti 

bangunan, rumah, tanah, mesin, gedung, dan sebagainya. 

Sedangkan asset yang tidak berwujud berhubungan dengan 

keuangan, seperti surat berharga, saham dan lain-lain. 

Menurut pendekatan struktural, sistem perekonomian 

suatu negara terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 

1. Pasar keuangan 

Menurut pendekatan fungsional, pasar keuangan 

memfasilitasi aliran dana investasi oleh perusahaan, 

pemerintah, maupun individu. 

2. Perantara / Lembaga Keuangan (institusi) 
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Lembaga keuangan merupakan pemain utama di pasar 

keuangan karena lembaga keuangan menjalankan 

fungsinya intermediasi dan menentukan aliran dana 

3.  Regulator Keuangan 

Regulator Keuangan berperan dalam memantau dan 

mengatur pelaku sistem keuangan melalui regulasi dan 

kebijakan-kebijakan 

Financial Asset sering disebut instrumen keuangan 

yang dimana merupakan aset tidak berwujud dan diharapkan 

dapat memberikan manfaat di masa depan berupa tingkat 

pengembalian yang lebih. Beberapa keuangan instrumen 

disebut sekuritas dan umumnya mencakup saham dan obligasi. 

Setiap transaksi yang terkait dengan instrumen keuangan 

mencakup setidaknya dua pihak: Pertama, pihak yang telah 

setuju untuk melakukan pembayaran tunai di masa depan 

disebut penerbit. Kedua, pihak yang memiliki instrumen 

keuangan dimana memiliki hak untuk menerima pembayaran 

yang dilakukan oleh penerbit disebut investor.35 

 

 

 
35 Frank J Fabozzi & Pamela Peterson Drake. (2009). Finance 

Capital Market, Financial Management, and Investment Managemet. 
Canada: John Wiley & Sons, Inc, hlm.112. 
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3.2 Risiko pada Financial Asset  

Investor dalam mengelola dananya melalu investasi 

biasanya menenmpatkannya baik sektor real asset maupun 

financial asset. Perbedaan sektor real asset dengan financial 

asset terletak pada objeknya. Real asset lebih kepada asset 

yang berwujud seperti tanah, rumah, emas, pabrik, kebun, dan 

sebagainya. Sedangkan sektor financial asset merupakan 

investasi keuangan yang melibatkan kontrak tertulis seperti 

saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pada umumnya, 

investor yang memilih financial asset tidak memiliki banyak 

waktu untuk mengelola dibandingkan dengan investor pada 

real asset. 

Irham fahmi berpendapat bahwa risiko pada financial 

asset lebih tinggi dibandingkan pada real asset. Ada beberapa 

alasan yang diungkapkan antara lain:36 

a. Terkadang berbagai keputusan yang diambil tidka 

melibatkan pihak financial investment secara utuh. 

b. Berbagai informasi yang diperoleh dalam bentuk tidak 

maksimal sehingga keputusan yang diambil tidak memiliki 

tingkat keakuratan yang tepat, namun saat terjadi risiko 

 
36 Irham Fahmi. (2014). Manajemen resiko. Bandung: Alfabeta, 

hlm.31. 
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pihak financial asset juga ikut terdampak secara 

menyeluruh. 

Dalam melakukan aktivitas investasi baik individu, 

organisasi ataupun perusahaan pasti akan menghadapi risiko 

yang tidak bisa dihindari. Adapun cara mengelola risiko pada 

Financial Asset dapat melalui:37 

a. Memperkecil Risiko 

Keputusan dalam memperkecil risiko adalah dengan 

cara tidak memperbesar setiap keputusan yang 

mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan 

meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak 

bertambah besar diluar kontrol manajemen perusahaan. 

b. Mengalihkan risiko 

Dalam mengalihkan risiko kita mengalihkan ke tempat 

lain sebagian seperti dengan keputusan 

mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya 

risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya. 

c. Mengontrol risiko 

Pengontrolan risiko dengan cara melakukan kebijakan 

antisipasi terhadap timbuknya risiko sebelum risiko itu 

terjadi. 

d. Pendanaan risiko 

 
37 Ibid., hlm. 7. 
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Pendanaan risiko adalah segala sesuatu yang 

menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai 

cadangan guna mengantsipasi timbulnya risiko di 

kemudian hari.  
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BAB IV 

 

MENGHITUNG VAR SEBUAH PORTOFOLIO 

 

4.1 Pendahuluan 

Value at risk (VAR) merupakan risiko. Risiko adalah 

kerugian. Jadi, satuan VAR adalah rupiah (Rp). Secara praktis 

manajemen risiko menyarankan bahwa manajemen risiko harus 

terintegrasi. Artinya, manajemen risiko harus 

diimplementaskan pada tingkat protofolio. Oleh karena itu, 

pengukuran risiko pada tingkat portofolio yang 

memperhitungkan korelasi antelemen portofolio menjadi 

penting.38 Value at risk diartikan sebagai kerugian yang 

diyakini tidak akan terlampaui jika portofolio saat ini dimiliki 

selama beberapa periode waktu.39 

Penerapan metode Value at Risk (VaR) merupakan 

bagian dari manajemen risiko. VaR pada saat ini banyak 

 
38 Sunaryo, T. (2007). Manajemen risiko finansial. Penerbit 

Salemba, hlm. 35. 
39 Alexander, C. (2009). Market risk analysis, value at risk 

models (Vol. 4). John Wiley & Sons, hlm. 13. 
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diterima, diaplikasikan dan dianggap sebagai metode standar 

dalam mengukur risiko. VaR dapat didefinisikan sebagai 

estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama 

periode waktu (time period) tertentu dalam kondisi pasar 

normal pada tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu.40 

Aspek terpenting dalam perhitungan VaR adalah 

menentukan jenis metodologi dan asumsi yang sesuai dengan 

distribusi return. Hal ini dikarenakan perhitungan VaR 

berdasarkan pada distribusi return sekuritas, dimana sekuritas 

merupakan bukti uang atau bukti pembayaran modal, misalkan 

saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito. Penerapan 

metode dan asumsi yang tepat akan menghasilkan perhitungan 

VaR yang akurat untuk digunakan sebagai ukuran risiko. 

Ada tiga metode utama untuk menghitung VaR yaitu 

metode parametrik (disebut juga metode varians-kovarians), 

metode simulasi Monte Carlo dan metode simulasi historis.41 

Ketiga metode mempunyai karakteristik dengan 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode varians-

kovarians mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal 

 
40 Jorion, P. 2007. Value at Risk: The New Benchmark Managing 

Financial Risk. Third Edition. New York: The Mc Graw-Hill Companies, 

hlm. 244. 
41 Butler, C. 1999. Mastering Value at Risk, New York: Prentice 

Hall, hlm. 78 
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dan return portofolio bersifat linier terhadap return aset 

tunggalnya. Kedua faktor ini menyebabkan estimasi yang 

lebih rendah terhadap potensi volatilitas (standar deviasi) aset 

atau portofolio di masa depan. VaR dengan metode simulasi 

Monte Carlo mengasumsikan bahwa return berdistribusi 

normal yang disimulasikan dengan menggunakan parameter 

yang sesuai dan tidak mengasumsikan bahwa return portofolio 

bersifat linier terhadap return aset tunggalnya. VaR dengan 

simulasi historis adalah metode yang mengesampingkan 

asumsi return yang berdistribusi normal maupun sifat linier 

antara return portofolio terhadap return aset tunggalnya. Nilai 

VaR digunakan untuk mengetahui perkiraan kerugian 

maksimum yang mungkin terjadi sehingga dapat untuk 

mengurangi risiko tersebut.42 

 

4.2 Komponen Value At Risk  

Pengelolaan risiko portofolio akan sangat terbantu 

apabila dapat mengetahui VAR dari masing-masing komponen 

pembentuk portofolio. CVAR menunjukkan berapakah nilai 

VAR portofolio akan berubah apabila komponen tersebut 

dihilangkan dari portofolio. Namun demikian, pendekatan 

CVAR yang bersifat linear akan lebih tepat bila komposisi 

 
42 Ibid, hlm. 119.  
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komponen portofolio relatif kecil dibandingkan portofolio itu 

sendiri.43 

Kontribusi VAR sebuh komponen portofolio terhadap 

VAR portofolionya disebut dengan component VAR (CVAR). 

CVAR sebuah komponen bergantung pada korelasi 

keuntungan komponen tersebut dengan keuntungan portofolio. 

CVAR nilai tukar adalah:  

  

Sementara itu, CVAR saham adalah:  

 

Karena CVAR adalah kontribusi risiko masing-masing 

komponen terhadap risiko portofolio maka jumlah dari semua 

CVAR sama dengan VAR portofolio. CVAR nilai tukar 

ditambah CVAR saham sama dengan VAR Portofolio.  

 

Seandainya, korelasi keuntungan nilai tukar berkorelasi 

(independen) dengan keuntungan portofolio, maka kontribusi 

risiko nilai tukar terhadap risiko portofolio sama dengan nol. 

 
43 Buchdadi, A. (2014). Penghitungan Value at Risk Portofolio 

Optimum Saham Perusahaan Berbasis Syariah Dengan Pendekatan 
EWMA. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 5 (2), 182-201. 
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Sendainya, korelasi keuntungan nilai tukar dan keuntungan 

portofolio sama dengan negative satu, maka kontribusi risiko 

nilai tukar terhadap risiko portofolio adalah negative. Artinya, 

komponen nilai tukar mempunyai kontribusi negative terhadap 

risiko portofolio.  

Beta internal berkaitan dengan nilai korelasi dari 

komponen VAR, Incremental VAR dan marginal VAR. Beta 

nilai tukar adalag koefisien regresi keuntungan nilai tkar 

dengan keuntungan portofolio. Beta saham adalah koefisien 

regresi keuntungan saham dengan keuntungan portofolio. 

Kedua beta ini disebut dengan beta internal. Keuntungan 

biasanya ditampilkan sebagai perubahan harga pada periode 

tertentu dikurangi dengan harga periode sebelumnya. 

Keuntungan nilai tukar dan keuntungan saham masing-masing 

ditampilkan sebagai: 

 

dan 

 

Beta internal nilai tukar dan saham masing-masing 

adalah beta pada persamaan berikut: 
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Dan 

 

    : beta internal nilai tukar 

   : beta internal saham  

Nilai beta internal dapat diestimasi dengan 

menggunakan model regresi sebelumnya adalah dengan 

menggunakan formula langsung. Formula beta internal nilai 

tukar adalah: 

 

Beta internal portofolio adalah satu, yaitu [enjumlhan 

bea nilai tukar dan beta saham. Argument ini sama dengan 

argument beta capital asset pricing model.  

Deviasi standar mencerminkan risiko. Deviasi standar 

nilai tukar mencerminkan risiko nilai tukar. Kontribusi risiko 

nilai tukar terhadap risiko portofolio adalah . 

Kontribusi risiko nilai tukar terhadap risiko portofolio tidak 

sama dengan risiko nilai tukar itu sendiri, tetapi tergantung 
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pada korelasi keuntungan nilai tukar dan keuntungan 

portofolio. Beta internal nilai tukar mncerminkan porsi 

kontribusi risiko nilai tukar terhadap risiko portofolio. Beta 

internal nilai tukar saham mencerminkan kontribusi risiko 

saham terhadap risiko portofolio. Oleh karena itu, beta nilai 

tukar ditambah beta saham sama dengan beta portofolio. 

Semnetara itu, beta portofolio sama dengan satu.  
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BAB V 

 

ANALISIS SAHAM 

 

5.1 Ruang Lingkup Saham  

Secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 

15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman 

antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya 

perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di 

pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami 

bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi 

syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan 

investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap 

belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun 

kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan 

diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui 

instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI 
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berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal 

Indonesia.44 

Saham syari’ah adalah saham-saham perusahaan publik 

yang operasionalnya memenuhi perinsip-prinsip syari’ah 

sedangkan pasar modal syari’ah adalah institusi yang 

menyelenggarakan transaksi perdagangan efek syari’ah. Lebih 

lanjut dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syari’ah di Pasar Modal, menjelaskan kriteria perusahaan 

publik atau emiten yang berhak memperdagangkan sahamnya 

di pasar modal syari’ah yaitu:45 

a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad 

serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan 

Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh 

bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-

prinsip Syariah antara lain : 

• perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang.  

 
44 Hanif, H. (2012). Perkembangan Perdagangan Saham Syari’ah 

Di Indonesia. Asas, 4. (1). 
45 Fatwa DSN MUI. 
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• lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional.  

• produsen, distributor, serta pedagang makanan dan 

minuman yang haram;  

• produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

• melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang 

pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan 

kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari 

modalnya  

c. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud 

menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani 

dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan 

syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. 

d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek 

Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya 

memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki 

Shariah Compliance Officer. 

e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang 

menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak 

memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek 

yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan 
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sebagai Efek Syariah. Sedangkan yang dimaksud 

dengan efek syari’ah dalam fatwa yang sama adalah: 

1) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi 

Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi 

Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, 

dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan 

Prinsip-prinsip Syariah. 

2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip 

syari’ah, dan tidak termasuk saham yang memiliki 

hak-hak istimewa. 

3) Obligasi Syariah adalah 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. 

4) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang 

beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah 

Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal 

sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) 

dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan 
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dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun 

antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-

mal dengan pengguna investasi.  

5) Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang 

diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA 

Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset 

keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat 

berharga komersial, tagihan yang timbul di 

kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh 

lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang 

dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan 

investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang 

sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

6) Surat berharga komersial Syariah adalah surat 

pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka 

waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip 

syariah . 

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam pasar 

modal syari’ah adalah transaksi-transaksi spekulasi dan 

manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, 

gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman antara 

lain :  

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu  
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b. Ba’i al- ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang 

(efek syari’ah) yang belum dimiliki (short selling) 

c. Insider Trading, yaitu memiliki informasi orang dalam 

untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang 

dilarang. 

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. 

e. Margin Trading, yaitu melakukan transaksi efek syari’ah 

dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban 

penyelesaian pembelian efek syari’ah tersebut. 

f. Ikhtikar (penimbunan), yaitu pembelian dan atau 

pengumpulan suatu efek syari’ah dengan tujuan 

mempengaruhi orang lain. Pasar modal memiliki peran 

yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara 

karena dapat menjadi sumber pengumpulan dana alternatif 

selain melalui bank.46  

Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal 

menjalankan fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas 

yang mempertemukan dua pihak yang saling memiliki 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten), investor 

 
46 Widoatmodjo Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, PT. 

Elex Media Computindo, Jakarta 2005, hal. 16. 
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dapat menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh 

return sedangkan emiten dapat memperoleh dana untuk 

melakukan investasi tanpa harus menunggu hasil dari 

operasional perusahaan. Pasar modal menjalankan fungsi 

keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan 

karakteristik efek yang dipilih. 

Tidak semua jenis saham diperbolehkan untuk 

diperdagangkan dalam pasar modal syari’ah, jenis saham yang 

dilarang adalah preferred stock (saham istimewa). Terdapat 

perbedaan besar antara saham biasa (common stock) dan 

saham istimewa (preferred stock) yang mendasari pelarangan 

untuk diperdagangkan di pasar modal syari’ah yaitu :  

“The primary difference between preferred stock and 

common stock relates to the order in which shareholders 

are paid in the event of bankruptcy or other corporate 

restructuring. If the issuing company seeks bankruptcy 

protection, then the owners of preferred shares take 

priority over common shareholders when it comes time to 

pay dividends and liquidate the company's assets. Further, 

although dividends paid on common stock are not 

guaranteed and can fluctuate from quarter to quarter, 

preferred shareholders are usually guaranteed a fixed 
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dividend0T 0Tpaid on a regular basis. This means that 

interest rates affect the pricing of preferred stock. High 

rates could make a preferred dividend seem unattractive 

and low rates could make it seem attractive”. 

Pada saham istimewa jika perusahaan mengalami 

kebangkrutan (dilikuidasii) maka pemegangnya mendapat 

prioritas pertama untuk memperoleh pembayaran 

dibandingkan pemegang saham biasa, hal ini tentu 

bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai salah satu 

prinsip Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat 

An-Nahl ayat 90: 

 

َعِن اْلفَْحَشآِء   إِنَّ هللاَ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواإِْلْحَساِن َوإِيتَآِئ ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى

 َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”. 

 

Dalam hal pembagian deviden perusahaan, tidak ada 

jaminan kepastian besarnya deviden bagi pemegang saham 

biasa, deviden dapat berfluktuasi tergantung dari kemampuan 



Manajemen Resiko Investasi Syariah: Finansial Asset | 93 
                    UIN Mataram Press 

perusahaan menghasilkan laba, sementara untuk pemegang 

saham istimewa ada jaminan kepastian untuk memperoleh 

deviden tetap tanpa melihat kondisi perusahaan. Adanya 

keuntungan tetap bagi saham istimewa dapat dikategorikan 

riba yang sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana terdapat 

dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130:  

 

َضاَعفَةً َواتَّقُوا هللاَ لَعَلَّكُْم   بَا أَْضعَافًا مُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَ تَأْكُلُوا الر ِ

 تُْفِلُحونَ 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. 

 

5.2 Jenis-jenis Saham 

Saham merupakan surat berharga yang populer dan 

dikenal oleh sebagian masyarakat menengah keatas. Terdapat 

beragam jenis saham dalam transaksi jualbeli di Bursa Efek 

Indonesia. Saham atau sering disebut dengan shares 

merupakan instrument yang paling dominan diperdagangkan. 

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis 

saham. Nor Hadi membagi jenis saham sebagai berikut:47 

 
47 Nor Hadi. (2013), Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis 

Investasi diInstrumen Pasar Modal). Yogyakarta: Graha Ilmu.h.68-70 
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Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau 

klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (preferred stock). 

a. Saham biasa (common stock).  

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya 

paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan 

mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh 

laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling 

akhir dalam pembagian keuantungan (dividen) dan 

penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi. 

b. Saham preferen (preferred stock) Saham preferen 

merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham 

biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti 

obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. 

Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen 

memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. 

Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas 

pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang 

menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap 

setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk 

didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. 

Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak 
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selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan 

seperti yang dikehendaki pemegangnya. 

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham 

tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat 

mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti 

uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi. 

b. Saham atas nama (registered stock) merupakan saham 

yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan 

peralihannya melalui prosedur tertentu.  

`̀̀ Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a. Saham unggulan atau biasa disebut blue chip stock, 

merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki 

reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, 

memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam 

pembayaran dividen. 

b. Saham pendapatan (income stock), saham dari emiten 

yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi 

dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. 

Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan 

yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai. 
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c. Saham pertumbuhan (growth stock/well-known) 

merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri 

sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning 

(PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock 

(lesser known) yaitu saham dari emiten yang tidak 

berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri 

growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan 

kurang terkenal dikalangan emiten. 

d. Saham spekulatif (speculative stock) saham dari emiten 

yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan 

dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki 

potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun 

penghasilan tersebut belum dapat dipastikan. 

e. Saham siklikal (counter cyclical stock) saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi 

bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham 

ini tetap tinggi. 

f. Saham bertahan (devensive/countercyclical stock) saham 

yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro 

maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu 

memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan 
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emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada 

kondisi resesi sekalipun. 

 

5.3 Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham 

Pada dasarnya semua bentuk investasi mengandung 

peluang keuntungan dan potensi kerugian atau risiko disisi 

lain. Seperti tabungan dan deposito di bank memiliki risiko 

yang kecil karena tersimpan amandi bank, tetapi 

kelemahannya adalah mempunyai peluang keuntungan yang 

kecil dibanding dengan investasi saham. Investasi di properti 

misalkan rumah atau tanah, semakin lama harganya akan 

semakin tinggi,namun memiliki likuiditas yang kecil. 

Sedangkan jika berinvestasi emas, kita akan bergantung pada 

fluktuaktif harga emas. Begitu juga dengan investasi saham, 

mempunyai potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan 

prinsip investasi yaitu high risk high return, low risk low 

return. Semakin tinggi potensi keuntungan yang akan terjadi, 

maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin 

terjadi, demikian pula sebaliknya. Khusus untuk investasi 

saham, peluang keuntungan yang mungkin akan terjadi antara 

lain:48 

 
48 Nor Hadi. Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi 

diInstrumen Pasar Modal). Yogyakarta (2013): Graha Ilmu.h.72-76 
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a. Dividen, Menurut Nor Hadi dividen merupakan kuntungan 

yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber 

dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari 

operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan 

bersih setelah pajak (income after tax). Pembagian dividen 

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham 

dapat berupa dividen tunai (cash dividend) yang berarti 

setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang 

tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen 

saham (stock dividend) yang berarti setiap pemegang 

saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu. 

b.  Keuntungan Modal (capital gain), Menurut Nor Hadi 

capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh 

investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga 

jual lebih tinggi daripada harga beli). Kerugian investasi 

dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham 

pada harga yang lebih rendah dari pada harga saat membeli 

saham yang dinamakan capital loss. Menurut Nor Hadi 

capital loss merupakan kerugian yang dialami oleh para 

investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga 

beli lebih tinggi dari pada harga jual). Dan apabila emiten 

mengalami kerugian, maka para pemegang saham tidak 
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akan menerima dividen di akhir periode tersebut. Selain 

itu, terdapat risiko terbesar dalam investasi saham yaitu 

risiko likuidasi, dimana emiten dinyatakan bangkrut oleh 

pengadilan atau dibubarkan. Dalam hal ini para pemegang 

saham mendapat prioritas pengembalian.  

 

5.4 Landasan Syariah Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

atau kepemilikan investor individual atau investor insitusional 

atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang 

diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Karakteristik saham 

anatara lain dapat memperoleh dividen, memiliki hak suara 

dalam RUPS, dimungkinkan untuk memiliki Hak Memesan 

Efek dengan Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue, dan 

dapat potensial capital gain atau capital loss.49 

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. 

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti 

penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti 

penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk 

 
49 Musdalifah Azis, S. E., Mintarti, S., & Maryam Nadir, S. E. 

(2015). Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan 
Return Saham. Deepublish, hlm. 76. 
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mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. 

Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini 

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan 

musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka 

secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham 

yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat 

disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat 

dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut 

diterbitkan oleh:50 

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas 

menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan 

usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip syariah. 

2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan 

dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten 

dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-

prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 
50 https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx, 

diakses tangal 26 September 2020, Pukul 12.24 WITA. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx
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a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, 

yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: 

• perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

• perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa; 

• perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

• bank berbasis bunga 

• perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

• jual beli risiko yang mengandung unsur 

ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), 

antara lain asuransi konvensional; 

• memproduksi, mendistribusikan, 

memperdagangkan dan/atau menyediakan barang 

atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang 

atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-

ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, 

barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat; 

• melakukan transaksi yang mengandung unsur suap 

(risywah); 
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b. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total 

ekuitas tidak lebih dari 82%, dan 

c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan 

tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan 

usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 

10%. 

Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk 

kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam 

undang- undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis 

saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, 

saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham 

syariah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang 

penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang 

dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahan 

publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 

17/POJK.04/2015. Semua saham syariah yang terdapat di 

pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI 

maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah 

(DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan 

Mei dan November. Pengertian Saham Syariah adalah bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham 
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tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan:51 

1. Emiten tak bertentangan dengan syariat Islam; perusahaan 

yang menerbitkan saham syariah tentu juga harus 

menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam. 

Jika tidak, perusahaan tersebut tidak dapat menerbitkan 

saham syariah.  

2. Sistem bagi hasil; sistem yang berlaku di saham syariah 

adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak 

hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian 

untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai risiko yang 

sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami 

kerugian.  

Musyawarah untung dan rugi; dalam saham syariah, 

masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah mesti 

disepakati ketika anda hendak mendaftarkan saham. Calon 

pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk 

mencapai kesepakatan bersama (itikad saham). Dengan adanya 

iktikad saham, pemegang saham bisa terlepas dari yang 

 
51 Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya 

Berinvestasi Saham Syaria. Maro: Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis, 1(2), 

87-96. 
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namanya ghahar (informasi yang menyesatkan) maupun 

masyir (risiko yang berlebihan). 

Menurut Wahbah al Zuhaili, bermuamalah dengan 

(melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, 

karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai 

dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang 

memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan 

porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa 

semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari 

suatu surat berharga. Keputusan Muktamar ke-7 Majma’ Fiqh 

Islami tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh 

menjual dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan 

peraturan yang berlaku pada perseroan. Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-

MUI/2003, telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah 

boleh dilakukan. 

Dalam al-Qur’an Allah SWT. berfirman: 

 

بَا  َم الر ِ ...... َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  

Artinya: 

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275). 
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ٓأَيَُّهَا ََََلَِّذينََٱَََيََٰ ََٱََتَّقُوا َٱَءاَمنُوا  ََََّللَّ ِمَن بَِقَيَ َماَ ا ََٱَوذَُروا َ ٓ بَوَٰ ۡؤِمنِيَنَََلر ِ مُّ كُنتُمَ إِنَ
ۡأذَنُوا َبَِحۡرٖبََََفَإَِن٢٧٨ََ َِٱَنََم َِلَّۡمَتَۡفعَلُوا َفَ َوإِنَتُۡبتُۡمَفَلَكُۡمَُرُءوُسَََۦَۖوَرسُوِلهَََِّللَّ

ِلكُۡمََٗلَتَۡظِلُموَنََوَٗلَتُۡظلَُموَنَ ٢٧٩ََأَۡمَوَٰ
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) 
jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu 
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka 
ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu 
tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” 

(QS. al-Baqarah [2]: 278-279). 

 

يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا لَتَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُم بِاْلبَاِطِل إِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعن 

نكُْم َولَتَْقتُلُوا أَنفَُسكُْم إِنَّ هللاَ َكانَ  بِكُْم َرِحيًما تََراض  م ِ  

Artinya: 

 “Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kamu,...” (QS. al-

Nisa’ [4]: 29).] 

 

وا   ْوا فِى اْْلَْرِضْ َواْبتَغ ْوا ِمنْْ فَْضلِْ ّللٰاِْ وَْاذْك ر  ٰلوة ْ فَاْنتَِشر  فَِاذَا ق ِضيَتِْ الصَّ

ْونَْ  ّللٰاَْ َكثِْيًرا لَّعَلَّك مْْ ت ْفِلح 
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Artinya: 

“...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah 
kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah...” (QS. 

Al Jumu’ah [62]: 10) 

 

 لَكُم بَِهيَمةُ اأْلَْنعَاِم إِلَّ َمايُتْلَى َعلَْيكُْم تْ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّ 

ْيِد َوأَنتُْم ُحُرم  إِنَّ هللاَ يَْحكُُم َمايُِريدُ   َغْيَر ُمِحل ِي الصَّ

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. 
Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 
disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum 
sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. al-Ma’idah 

[5]: 1). 

5.5 Return dan Risiko Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

Return dapat berupa return realisasi (realized return) yang 

sudah terjadi atau berupa return ekspektasi (expected return) 

yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi pada 

masa mendatang.52 Risiko sering dihubungkan dengan 

penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima 

dengan yang diekspektasi. Untuk menghitung risiko, metode 

 
52 Najmudin, Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah 

Modern, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 130.  
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yang banyak digunakan adalah deviasi standar (standard 

deviation) yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai 

yang sudah terjadi.53 

1. Return Saham 

     

Dimana: 

 = harga investasi sekarang 

= harga investasi periode lalu 

Jika harga investasi sekarang ( ) lebih tinggi 

dibandingkan dari harga investasi periode lalu ( ) ini 

berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya 

terjadi kerugian modal (capital loss). 

Sedangkan return ekspektasi (expected return) 

merupakan return yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan investasi. Return ini penting untuk dibandingkan 

dengan return historis karena return ekspektasian merupakan 

return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. 

Return ekspektasian dapat hitung berdasarkan beberapa cara 

sebagai berikut:  

 
53 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, 

(Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 227-228. 



108 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

a. Berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Dengan 

adanya ketidakpastian berarti investor akan memperoleh 

return di masa mendatang yang belum diketahui persis 

nilainya. Untuk ini, return yang akan diterima perlu 

diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang dapat 

terjadi. Dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang 

dapat terjadi ini berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil 

masa depan (outcome) yang akan diantisipasi, tetapi perlu 

diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan 

kemungkinan probabilitas terjadinya.  

Return ekspektasian dapat dihitung dengan metode nilai 

ekspektasian (expected value metod) yaitu mengalikan 

masing-masing hasil masa depan (outcome) dengan 

probabilitas kejadiannya dan menjumlahkan semua produk 

perkalian tersebut. Secara matematik, return ekspektasian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

Dimana: 

 = return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas 

ke-  

= return ekspektasian suatu aktiva/ sekuritas  ke-  
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= probabilitas hasil masa depan ke  untuk sekuritas 

ke-  

b. Berdasarkan nilai-nilai return historis. Kenyataannya 

menghitung hasil masa depan dan probabilitasnya 

merupkan hal yang tidak mdah dan bersifat subjektif. 

Akibat dari perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan 

akan terjadi. Untuk mengurangi ketidakakuratan ini, data 

historis dapat digunkaan sebagai dasar ekspektasi. Tiga 

metode dapat diterapkan untuk menghitung return 

ekspektasian dengan menggunakan data historis, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Metode rata-rata (mean method) 

2) Metode trend (trend method) 

3) Metode jalan acak (random walk method)  

Metode rata-rata mengasumsikan bahwa return 

ekspektasian dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai 

historisnya. Menggunakan rata-rata return historis tidak 

mempertimbangkan pertumbuhan return-returnnya. Jika 

pertumbuhan akan diperhitungkan, return ekspektasian 

dapat dihitung dengan menggunakan metode trend. Metode 

random walk beranggapan bahwa distribusi data return 

bersifat acak sehingga sulit untuk digunakan memprediksi, 
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sehingga diperkiran return terakhir akan terulang dimasa 

depan. Dengan demikian metode ini memprediksi bahwa 

return ekspektasian akan sama dengan return terakhir yang 

terjadi. 

Metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi 

data returnya. Jika distribusi data return mempunyai pola 

trend, maka metode trend mungkin akan lebih baik. 

Sebaliknya jika distribusi data returnya tidak mempunyai 

pola atau acak, maka metode rata-rata atau random walk 

akan menghasilkan return ekspektasian yang lebih tepat. 

c. Berdasarkan model return ekspektasian. Model-model 

untuk menghitung return ekspektasian memang 

dibutuhkan. Sayangnya tidak banyak model yang 

tersedia. Model yang tersedia yang populer dan banyak 

digunakan adalah Single Index Model dan model CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

2. Risiko Saham 

Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi 

tidaklah cukup. Risiko dari investasi juga perlu 

dipertimbangkan. Return dan risiko merupaan dua hal yang 

terikat, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-

off dari kedua factor ini. Return dan risiko mempunyai 

hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus 
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ditanggung, semakin besar return yang harus 

dikompensasikan. 

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau 

deviasi dari outcome yang diterima dengan yang 

dieskpektasikan. Untuk menghitung risiko, metode yang 

banyak digunakna adalah deviasi standar (standar deviation) 

yang mengukur absolute penyimpangan nilai-nilai yang sudah 

terjadi dengan nilai ekspektasinya. 

Risiko berdasarkan probabilitas. Penyimpangan standar 

atau deviasi standar merupakan pengukuran yang digunakan 

untuk menghitung risiko. Deviasi standar dapat di tuliskan 

sebagai berikut: 

 

Selain deviasi standar, risiko juga dapat dinyatakan 

dalam bentuk varian (variance). Varian adalah kuadrat dari 

deviasi standar sebagai berikut: 

 

Rumus varian ini dapat ditulis dengan dinyatakan 

dalam bentuk probabilitas. Misal , 

maka  dapat ditulis: 
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Substitusi kembali  dengan  sebagai 

berikut: 

 

  Deviasi standar adalah akar dari varian: 

 

Risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur 

dengan deviasi standar yang menggunakan data historis dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

Notasi: 

 Standar deviasi  

= nilai ke-  

= nilai ekspektasian 
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= jumlah dari observasi data historis untuk sampel 

besar dengan  (paling sedikit 30 observasi) dan untuk 

sampel kecil digunakan (  

Nilai ekspektasia yang digunakan di rumus deviasi 

standar dapat berupa nilai ekspektasian berdasarkan rata-rata 

hostoris atau trend atau random walk.  

5.6 Model Valuasi Saham 

Penilaian (valuasi) saham adalah proses menentukan 

berapa harga yang wajar untuk suatu saham yang dihasilkan. 

Para investor sebaiknya mengetahui berapa harga wajar atau 

nilai intrinsik dari suatu saham sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi pada saham tersebut.54 Penilaian (valuation) 

adalah proses penentuan proses penentuan berapa harga yang 

wajar untuk suatu saham.55 Pendekatan nilai yang dipakai 

merupakan salah satu penentuan nilai intrinsik sekuritas, yang 

nilai sekuritas seharusnya berdasarkan fakta. Nilai ini adalah 

nilai sekarang dari arus kas yang disediakan untuk investor, 

didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan 

 
54 Herawati, A., Achsani, N. A., Hartoyo, S., & Sembel, R. (2016). 

Model Penetapan Harga Ipo Berdasarkan Valuation. MIX: Jurnal Ilmiah 
Manajemen, 6 (3), 154333, hlm 437 

55 Parahita dalam Putu Darma Putra, I. (2012). Analisis Valuasi 
Saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gudang Garam Tbk, 
dan PT Unilever Tbk. 
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sesuai dengan jumlah risk yang menyertainya. Menurut 

Zainul56 Nilai dari suatu surat berharga secara umum terbagi 

menjadi dua, yaitu:  

1. Nilai pasar, harga pasar pada saat aktiva diperdagangkan. 

2. Nilai intrinsik, nilai sekuritas yang seharusnya dimiliki 

berdasarkan seluruh faktor penilaian. 

Analisis saham bertujuan untuk menafsir nilai suatu 

saham dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar 

saat ini (current market price). Nilai intrinsik (NI) 

menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari 

saham tersebut. Pedoman yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. NI < harga pasar saat ini: Undervalued (harga terlalu murah 

atau rendah) 

2. NI > harga pasar saat ini: Overvalued (harga terlalu mahal 

atau tinggi) 

3. NI = harga pasar saat ini: harganya wajar 

Dalam laporan keuangan perusahaan, diketahui bahwa 

nilai suatu aset adalah nilai sekarang (present value) dari arus 

kas imbal-hasil yang diharapkan (expected cash flows). 

 
56 Zainul dalam Putu Darma Putra, I. (2012). Analisis Valuasi 

Saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gudang Garam Tbk, 
dan PT Unilever Tbk 
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Dengan kata lain, suatu aset dapat memberikan aliran cash 

flows selama investor memiliki saham perusahaan tersebut. 

Untuk mengkonversi aliran cash flows menjadi sebuah nilai 

saham, investor harus mendiskontokan aliran tersebut dengan 

tingkat bunga yang diinginkan investor (required rate of 

return).57 

Proses penilaian (valuation) meliputi dua estimasi 

utama, yaitu:  

1. Perkiraan aliran arus kas (the stream of expected cash 

flows). 

2. Tingkat return yang diinginkan (required rate of return) 

atas sebuah investasi. Selain faktor inflasi, tingkat return 

yang diharapkan (required rate of return) yang akan 

menimbulkan ketidakpastian imbal-hasil (uncertainly of 

returns). 

Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

 
57 Porman, T. A. (2008). Menilai Harga Wajar Saham. Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, hlm. 178. 
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 : required rate of return 

: business risk, fianacial risk, exchange risk 

dan country risks. 

: tingkat pengembalian instrumen 

investasi bebas risiko ditambah premi perkiraan inflasi. 

Contoh instrumen investasi yang bebas risiko (risk-free) 

ketidakpastian return adalah Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 

5.6.1 Proses Valuasi Saham  

Menurut Porman58, ada tiga hal penting yang harus 

dianalisis sebagai bagian proses valuasi sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi, yaitu: 

a. Perekonomian. 

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan 

oleh pemerintah suatu negara akan mempengaruhi 

perekonomian secara keseluruhan di negara tersebut, yang 

pada akhirnya juga akan mempengaruhi kegiatan seluruh 

industri dan perusahaan. Maka disarankan sebelum 

berinvestasi pada suatu negara, melakukan analisis kondisi 

perekonomiannya secara mendalam, seperti kebijakan 

fiskal, moneter, tingkat inflasi, dan suhu politiknya. 

 
58 Ibid, hlm, 172. 
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b. Industri. 

Proses berikut dari tahap penilaian adalah mengidentifikasi 

industri-industri yang mengalami kemakmuran atau 

menderita dalam siklus perekonomian. Reaksi industri 

terhadap perubahan perekonomian akan berbeda-beda pada 

titik siklus bisnis (business cycle) tertentu. Dalam proses 

ini, diharapkan investor menganalisis secara dalam bidang 

industri yang berprospek cerah di masa mendatang, 

sehingga investor dapat memilih bidang industri mana 

yang layak dimasuki. 

c. Analisis Perusahaan. 

Proses selanjutnya adalah menganalisis dan 

membandingkan kinerja perusahaan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan dan risiko sistematis. Menurut Yaya59 

rasio keuangan dan risiko yang dapat digunakan antara 

lain: 

1) Rasio likuiditas Rasio likuiditas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Ada 2 macam rasio 

 
59 Rizal Yaya dalam dalam Putu Darma Putra, I. (2012). Analisis 

Valuasi Saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gudang Garam 
Tbk, dan PT Unilever Tbk, hlm. 6-9  
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likuiditas yaitu Rasio lancar (current ratio) dan Quick 

Ratio. 

2) Rasio solvabilitas Rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat 

dibagi menjadi: Debt ratio, Debt to equity ratio (DER) 

dan Ratio time interest earned (TIE ratio). 

3) Rasio aktivitas Adalah rasio untuk melihat tingkat 

aktivitas tertentu dalam kegiatan tertentu. Terdapat 

beberapa macam rasio aktivitas diantaranya : Rasio 

rata-rata umur piutang, Rasio rata-rata umur 

persediaan, Rasio perputaran aktiva tetap dan Rasio 

perputaran total aktiva 

4) Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan asset dan modal 

saham tertentu. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas 

yaitu : Net profit margin (NPV), Return on asset 

(ROA), Return on equity dan Return on investment. 

5) Rasio pasar. Rasio yang mengukur harga pasar relatif 

terhadap nilai buku. Ada beberapa rasio pasar 

diantaranya: Earning per share (EPS), Price earning 
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ratio (PE ratio), Dividen payout ratio (DPR), Book 

value per share (BVS ratio) dan Price to book ratio 

(PBV ratio). 

6)  

5.6.2 Valuasi Saham Preferen 

Menurut Porman60, dalam menghitung harga wajar 

saham preferen relatif mudah, yaitu dengan mendiskontokan 

(discounting) dividen ke nilai sekarang (present value) dengan 

required rate of return selama periode waktu yang tidak 

terhingga (infinite) atau selama memiliki saham preferen 

tersebut. Rumusnya adalah: 

 

Keterangan:  

= Nilai intrinsik (nilai wajar) saham preferen  

 = Dividen tetap  

 = required rate of return atau discount rate 

5.6.3 Valuasi Saham Biasa 

 
60 Porman, T. A. (2008). Menilai Harga Wajar Saham. Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, hlm. 219 
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Terdapat tiga jenis analisis penilaian dalam valuasi 

saham biasa yaitu: 

a. Discounted cash-flow techniques. Discounted cash-flow 

techniques adalah tekhnik dengan menilai cash flow yang 

diterima masa akan datang menjadi nilai sekarang dengan 

tingkat bunga yang diharapkan oleh investor, atau sering 

juga dikenal dengan capitalization of income method. 

b. Relative valuation techniques Relative Valuation 

Techniques adalah sebuah pendekatan yang sering 

digunakan oleh praktisi sekuritas. Melalui pendekatan ini, 

analisis menggunakan PER dan PBV sebagai alat 

pembanding untuk melakukan penilaian saham tersebut. 

Melalui pendekatan ini juga analis berusaha untuk 

menghindari penilaian terhadap growth dan tingkat imbal 

hasil yang diharapkan, karena sering memberikan asumsi 

berbeda dari setiap analis. 

c. Capital Asset Pricing Method (CAPM) Harga wajar 

(intrinsk value) asset finsial sama dengan nilai sekarang 

(present value) arus kas dimasa mendatang yang 

didiskontokan dengan required rate of return atau 

discount rate. Tetapi menetapkan required rate of return 

tidaklah mudah. Kita sering kali tidak realistis 

menetapkannya. CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
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dapat digunakan untuk menentukan required rate of return 

dalam menilai saham biasa.61 

 

 
61 Ibid, hlm. 241 
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BAB VI 

 

ANALISIS OBLIGASI 

 

6.1 Pengantar Obligasi  

Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Obligatie” 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “obligasi” yang 

berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 

775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis 

efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari 

masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan 

bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan 

terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).62 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi 

adalah surat hutang yang dikelaurkan oleh emiten (bisa berupa 

badan hukum atau persuahaan, bisa juga dari pemerintah) yang 

memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun 

ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. 

 
62 Manan, A., & SH, S. (2010). Obligasi Syariah, hlm. 1-4. 
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Investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensial 

keuntungan lebih besar dari produk perbankan. Keuntungan 

berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan 

memberpoleh bunga dan kemungkinan adanyana capital gain 

(keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di Pasar 

Modal atau Bursa Efek). Apabila dilihat dari pihak yang 

mengeluarkan obligasi (emiten), maka obligasi dapat 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau bisa juga 

dikeluarkan oleh pihak swasta seperti, pertama; particiating 

bonds yakni pemilik obligasi selain diberikan kepada 

langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan 

pemilikan efek kepada masyarakat, ketiga; deperture bond 

yakni obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan. 

Apabila dilihat atas dasar jangka waktu maka obligasi itu 

limited (terbatas), sebab semua obligasi itu pada umumnya 

dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Tetapi ada juga obligasi 

unlimited (tanpa batas), pemilik obligasi akan menerima 

manfaat dari obligasi ini sebab obligasi ini sebagai alat 

penyandang dana, sedangkan dana diperlukan untuk sarana 

usaha dan kepentingan lain yang terkait dengan perkembangan 

usaha. Obligasi bermanfaat untuk menanamkan modalnya 
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dengan cara berinvestasi di Pasar Modal atau lembaga 

perbankan yang ditentukan. 

Obligasi termasuk salah satu jenis efek. Namun, 

berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan 

pemilikan sebagaian dari suatu perusahaan yang menerbitkan 

saha, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan 

demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan 

sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan 

instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya 

diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh 

tahun lamanya. Ada juga yang jatuh temposelama satu tahun. 

Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka semakin 

diminati oleh investor karena dianggap risikonya kecil. Pada 

saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk 

melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut. 

Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari 

penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. 

Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis yaitu pertama; 

obligasi rekap yakni obligasi yang diterbitkan dalam rangka 

porgram rekpitulisasi perbankan. Kedua; surat utang negara 

(SUN), yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai 

defisit APBN, ketiga; obligasi ritel, yakni obligasi yang sama 

dengan surat utang negara (SUN), diterbitkan untuk 
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membiayai defisit anggaran negara, tetapi nilai nominalnya 

dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para 

investor menengah ke bawah, keempat; obligasi sukuk, sama 

dengan surat utang negara, tetapi sukuk ini dikeluarkan 

berdasarkan prinsip syariah. 

Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat 

diperdagangkan di Pasar Modal. Ada dua jenis pasar obligasi, 

yakni yang pertama; pasar primer, yaitu pasar yang merupakan 

tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. 

Salah satu persyaratan ketentuan Paasar Modal, obligasi harus 

dicatat di bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini lazimnya dicatat di Bursa Efek Surabaya (BES). 

Kedua; pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya 

obligasis etelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek 

Surabaya (BE), perdagangan akan dilakukan secara Over the 

Counter (OTC). Artinya tidak ada tempat perdagangan secara 

fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya 

akan berinteraksi dengan bantuan perangkan elektronik seperti 

e-mail, online trading atau telpon. 

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 

obligasi sebagaimana juga sekuritas pendapatan tetap (fixed 

income securities) yang lain, memiliki beberapa karakteristik 

antara lain, pertama; obligasi merupakan surat berharga yang 
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mempunyai kekuatan hukum, kedua; memiliki jangka waktu 

tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut 

dalam surat obligasi, ketiga; obligasi dapat memerikan 

pendapatan tetap secara periodik dan besarnya presentase 

pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas 

pembayaran presentase tertentu atas nilai nominalnya atau 

disebut pembayaran kupon (coupon), keempat; ada nilai 

nominal yang disebut dengan nilai pari, par-value, stated 

value, face value, atau nilai kupon. 

 

6.2 Landasan Syariah Obligasi  

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 

32/DSNMUI/IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan 

obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten 

kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 

syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar 

kembali dana obligas pada saat jatuh tempo. 

Menurut Heru Sudarsono63, obligasi syariah bukan 

merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat 

 
63 Sudarsono, H. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; 

Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonisia FE UII.hlm. 222. 
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dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta 

dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya 

bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi 

sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana 

muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. 

Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah 

diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai 

pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib 

maal. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan 

usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang 

benarbenar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang 

khusus (specially dedicated) dalam syariah dikenal dengan 

istilah mudharabah muqayyadah. Atas penyertaannya, investor 

berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang 

dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa 

obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas 

bunga tetap, prinsip obligasi syariah tidak mengenal adanya 

hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul 

akibat adanya transaksi atas aset / produk maupun jasa yang 

tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Obligasi 

syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada 

prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang pituang, 
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melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan 

muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain 

dari mudharabah.  

Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah 

diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) sebagai pengelola 

(mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib maal). Dalam 

harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh 

tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi 

konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat 

pada pendapatan dan return. Perbedaan yang paling mendasar 

antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada 

penetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan / ditentukan 

di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah 

saat dilakukan transaksi (jual beli) belum ditentukan besarnya 

bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian 

hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. 

Obligasi syariah adalah surat utang yang mempunyai 

maturity date (jatuh tempo) lebih dari satu tahun, yang 

dilakukan dengan cara membeli obligasi Syariah yang 

diterbitkan oleh bank syariah dengan nisbah tertentu.64 

 
64Agis Edi Sumanto, dkk., EKSIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islami, (Jakarta: Sayla Grafika), hlm. 25-26. 
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Obligasi bisa dikatakan instrument investasi syariah 

jika memenuhi krateriah sebagai berikut:65 

a. Bersifat mudharabah muqaradhah yaitu bagi hasil, bagi 

kontribusi dan bagi risiko. Namun berisiko bisa tidak 

terjadi karena bersifat revenue sharing 

b. Dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bergerak di 

industri minuman keras, bank atau lembaga 

konvensional, perjudian, senjata, hotel dan pornografi. 

c. Pengembaliannya didukung dengan penetapan aktiva 

produktif sepesifik atau pendapatan bagi hasil 

operasional spesifik perusahaan yang mengeluarkan 

obligasi. 

Hal-hal yang harus dijaga dalam transaksi obligasi 

syariah di pasar modal syariah adalah sebagai berikut: 

a. Tidak memperjual belikan obligasi syariah pada harga 

diskon ataupun premium sebagaimana obligasi 

konvensional, karena secara syariat tidak 

diperbolehkan. 

b. Yang diperbolehkan oleh syariat adalah melakukan 

mekanisme al-hawalah (transfer service) atau 

pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil, 

 
65 Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum tentang Investasi 

Syariah. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekoonomi Islam, 2 (1), 31-51. 
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dengan kata lain memperjual belikan hanya pada harga 

nominal pelunasan jatuh temponya. 

c. Liquiditas obligasi syariat sangat bergantung kepada 

fluktuasi. 

 

6.3 Perkembangan Obligasi Syariah  

Pada abad 21 istilah sukuk mulai popular dan 

umumnya digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan 

dalam memobilisasi dana untuk pembiayaan bagi proyek -- 

proyek tertentu. Sukuk seringpula diasosiasikan dengan SUN 

atau Surat Utang Negara. Pemahaman tersebut tentu saja 

keliru. Secara definisi sukuk merupakan surat berharga yang 

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, yakni 

merepresentasikan kepemilikan investor atas underlying asset. 

Sementara itu obligasi atau Surat Utang Negara merupakan 

surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit kepada 

investor. 

Penerbitan sukuk pertama kali di Indonesia dilakukan 

oleh PT. Indosat Tbk pada tahun 2002. Penerbitan UU SBSN 

sendiri baru dilakukan pada tahun 2008, dan hingga kini 

penerbitan Sukuk Negara dilakukan secara regular baik di 

pasar domestik maupun internasional. Penerbitan sukuk 
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Negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek 

infrastruktur. 

Pada tahun 2017, APBN-P Indonesia mengalami defisit 

sebesar Rp397.238,8 miliar rupiah. Instrumen pembiayaan 

pemerintah antara lain dapat berupa pinjaman dan melalui 

surat berharga Negara. Sejak tahun 2008 Sukuk telah menjadi 

alternatif sumber pembiayaan defisit APBN. Selain itu, sukuk 

juga menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang 

turut berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur di 

tanah air. 

Hingga saat ini total akumulasi penerbitan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sebesar 731,79 triliun 

rupiah dan total penerbitan Project Financing Sukuk sebesar 

39,9 triliun rupiah. Ini merupakan perkembangan yang posotif 

karena saat ini Indonesia merupakan Negara 

penerbit International Sovereign Sukuk (USD Denominated) 

terbesar di dunia. 
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6.4 Prinsip dan Karakteristik Obligasi Syariah 

 Secara umum, prinsip dan karakteristik obligasi syariah 

adalah sebagai berikut:66 

a. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang 

hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi 

syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta 

pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.  

b. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil 

pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar 

dari unsur nonhalal. 

 
66 Sapto Rahardjo, (2003), Panduan Investasi Obligasi, Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 144-145  
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c. Obligasi Syariah menekankan pendapatan investasi bukan 

berdasarkan pada tingkat bunga (kupon) yang telah 

ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat 

rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya ditentukan sesuai 

kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan 

obligasi tersebut. 

d. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik 

atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo 

hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. 

e. Mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas 

Syariah atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh 

Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan 

obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi 

tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehati-

hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa 

lebih terjamin. 

f. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat 

perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana 

investor, atau pihak investor dapat menarik dananya. 

g. Hak kepemilikan obligsi syariah mudharabah dapat 

dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan 

kesepakatan akad perjanjian. 
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6.5 Jenis Obligasi Syariah  

Menurut AAOIFI (the Accounting and Auditing 

Organisation of Islamic Financial Institution) ada dua belas 

jenis sukuk. Pengklasifikasian jenis sukuk ini mengikuti jenis-

jenis pembiayaan dalam aset finansial yang disarankan oleh 

Islam. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder 

dapat menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu:67 

a. Sukuk yang Dapat Diperdagangkan. 

Ada beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan 

diantaranya: Pertama sukuk mudhârabah, yaitu sukuk 

yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad 

mudhârabah di mana satu pihak menyediakan modal 

(rab al-Mâl) dan pihak lain mempunyai keahlian 

(mudhârib), keuntungan dari kerjasama tersebut 

dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah 

disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang 

timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kedua 

sukuk musyârakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau 

lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk 

 
67 Dede Abdul Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah DI 

Indonesia: Peluang dan Tantangan,( Jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 

Januari 2011) 
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membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang 

sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan 

maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama 

sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. 

Ketiga sukuk ijârah, yaitu sukuk yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad ijârah di mana satu 

pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau 

menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak 

lain berdasarkan harga dan priode yang disepakati, 

tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah 

dibedakan menjadi ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlîk (Sale and 

Lease Back) dan ijarah Headlease and sublease. 

Gambar 7 

Model Skim Sukuk Mudharabah 
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Keterangan: 

1. Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah 

untuk keperluan mobilisasi modal dengan kadar 

tertentu; 

2. Penerbit (sebagai mudhârib) dan investor (shâhib al-

mâl) membuat kontrak mudharabah dengan 

perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y); 

3. Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal 

mudharabah; 

4. Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan 

sebagai peluang baik dalam alternatif perniagaan Atas 

investasi yang dilakukan mudhârib dapat menghasilkan 

keuntungan tertentu. 

5. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan 

tersebut dibagikan antara shâhib al-mâl dan mudhârib 

berdasarkan kesepakatan awal (X:Y); 

6. Keuntungan untuk shâhib al-mâl bernilai Y %; 

7. Keuntungan untuk mudhârib bernilai X %; 

8. Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, 

kerugian ditanggung oleh shâhib al-mâl, sedangkan 

mudhârib menanggung kerugian tenaga dan manajemen. 
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Gambar 8 

Model Skim Sukuk Ijarah 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan tekad 

bay‘ al-wafa’ (jual beli dengan janji akan membeli 

kembali barang yang dijualnya); 

2. Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai 

harga aset (dengan demikian sekarang SPV sebagai 

pemilik aset); 

3. SPV mengeluarkan sukuk dengan meng- gunakan 

kontrak ijarah dan menjualnya kepada investor; 

4. Investor membayarnya dengan harga tunai kepada 

SPV; 
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5. SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga 

sewa tertentu; Pemerintah membayar sewa aset kepada 

SPV secara kwartal; 

6. SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing 

investor sebagai pen- dapatan investor; 

7. Pada masa naturity, SPV menjual kembali aset 

kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula; 

8. Pemerintah membayar tunai harga aset. 

9. SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai 

harga yang sama. 

b. Sukuk yang Tidak Dapat Diperdagangkan 

Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di antaranya: 

Pertama, sukuk Istishna dan atau murâbahah: kepemilikan 

utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari 

jenis pembiayaan istishna dan atau urâbahah. Sebagai 

contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana 

sebesar US$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip 

differensiasi dan diskon (coupon). Dana sejumlah ini dapat 

dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat 

diperdagangkan yang mirip dengan zero-coupon bonds 

dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan 

bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka 

sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. 
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Kedua, sukuk salam: dalam bentuk ini, dana dibayarkan di 

muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam 

bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat 

ini juga tidak dapat diperdagangkan. 

Gambar 9 

Model Skim Sukuk Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Originator sebagai calon pembeli suatu barang 

membuat persetujuan dengan SPV untuk membeli 

barang tertentu dengan menggunakan kontrak 

murabahah; 
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2. Berdasarkan persetujuan tersebut SPV mengeluarkan 

sertifikat sukuk murabahah dan menjualnya kepada 

investor; 

3. Investor menyerahkan uang kepada SPV sesuai nilai 

harga sukuk murabahah;  

4. SPV membeli barang yang dimaksudkan oleh pembeli 

dengan menyerahkan uang tunai sejumlah harga 

barang; 

5. Penjual menyerahkan barang kepada SPV; 

6. SPV menyerahkan barang kepada pembeli dengan 

akad murabahah; 

7. Pembeli menbayar harga secara angsuran; 

8. SPV membayar sewa kepada investor sesuai 

kesepakatan; 

9. Pada masa sertifikat sukuk matang, SPV menembus 

sukuk dari investor. 

Di tahun 2004 AAOIFI mencatat bahwa sukuk al-Ijarah 

yang berdasarkan pada prinsip leasing transaction (transaksi 

sewa) adalah bentuk yang paling umum dan banyak di- 

gunakan oleh negara-negara Islam maupun non-Islam. Selain 

daripada itu juga terdapat sukuk bitsaman al-Ajîl yang 

berdasarkan pada prinsip murabahah, sukuk ini sangat populer di 

Malaysia, meskipun jarang ditemui di negara-negara Timur 
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Tengah. Sedangkan untuk pembiayaan bagi pembangunan real 

estate sukuk al-Istishna yang paling banyak diminati oleh 

kalangan investor. 

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya: 

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau 

hak manfaat (beneficial title); 

2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi 

hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan; 

3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir; 

4. Penerbitan melalui special purpose vehicle m(SPV); 

5. Memerlukan underlying asset; 

6. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. 

Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk: 

memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau 

perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan 

syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, 

diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen 

investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara 

atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang 

belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. 

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, 

khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan 

penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang 
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lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan 

lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan 

sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, 

dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan 

diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas 

dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling), 

berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah. 

6.6 Valuasi Obligasi 

 Valuasi dalam obligasi dapat berupa nlai maturity, nilai 

pasar dan nilai intrinsik.68 

Nilai maturity (maturity value) atau disebut dengan 

nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar 

pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturiti ini juga 

mewakili nilai nominal atau nilai par (par value) atau nilai 

tampang (face value) dari obligasi. Nilai jatuh tempo ini 

biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan untuk setiap 

lembarnya. 

Nilai pasar obligasi (market value) adalah nilai jual 

obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. 

Sedangkan nilai intrinsic obligasi atau nilai sesungguhnya dari 

 
68 Hartono, J. (2008). Teori portofolio dan analisis 

investasi. Yogyakarta: BPFE, hlm. 159-160. 



143 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu 

obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan 

tepat, hanya dapat diperkirakan. Nilai intrinsic suatu obligasi 

pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 Dimana: 

  : nilai instrinsik dari obligasi 

: discount rate yang digunakan 

: nilai kupon ke-t dari t=1 sampai dengan n, yaitu 

tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par 

obligasi  

 : nilai jatuh tempo obligasi 

Beberapa faktor yang ada hubungannya dengan 

perubahan harga obligasi di pasar adalah sebagai berikut:69 

a. Suku bunga kupon. Suku bunga kupon yang rendah berarti 

bahwa sebagian besar pengembalian obligasi berasal dari 

pengembalian pokok obligasi, sedangkan obligasi dengan 

suku bunga kupon yang tinggi dengan jatuh tempo yang 

 
69 Kusuma, H., & Asrori, A. (2005). Pengaruh Durasi dan 

Konveksitas terhadap Sensitivitas Harga Obligasi. Sinergi: Kajian Bisnis 

dan Manajemen, 7 (2). 
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sama akan memiliki arus kas yang lebih besar selama awal 

tahun disebabkan oleh besarnya pembayaran kupon. Secara 

umum untuk jangka waktu jatuh tempo dan hasil awal 

tertentu, semakin rendah suku bunga kupon suatu obligasi 

semakin besar tingkat perubahan harga obligasi. Hal ini 

berarti semakin sensitif harga obligasi tersebut terhadap 

perubahan suku bunga. Dengan dasar ini obligasi dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam: 

1) Obligasi dengan bunga mengambang merupakan 

obligasi yang paling stabil terhadap perubahan tingkat 

bunga. 

2) Obligasi dengan suku bunga kupon tetap, merupakan 

obligasi yang sangat sensitif terhadap perubahan 

tingkat bunga. Semakin kecil suku bunga kupon 

obligasi tersebut semakin sensitif. 

3) Zerro coupon bond merupakan obligasi yang paling 

sensitif terhadap perubahan suku bunga Obligasi dan 

Risiko Finansial. 

b. Maturity, Secara umum untuk suku bunga kupon dan hasil 

awal tertentu, semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, 

semakin besar tingkat perubahan harga obligasi sebagai 

tanggapan dari perubahan suku bunga, atau dengan kata 
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lain semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, semakin 

sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga.  

c. Hasil hingga jatuh tempo. Secara khusus semakin tinggi 

tingkat hasil hingga jatuh tempo, semakin rendah tingkat 

perubahan harga. Hal ini dapat diilustrasikan dengan 

Gambar 1. Dari Gambar 1 terlihat bahwa untuk besar 

perubahan yield yang sama, pada tingkat hasil yang rendah 

menyebabkan perubahan harga yang lebih besar 

dibandingkan pada tingkat hasil yang tinggi. Dengan kata 

lain untuk perubahan hasil tertentu, perubahan tingkat 

harga akan lebih besar pada yield yang rendah di banding 

pada yield yang tinggi. 

Gambar 10 

Perbandingan perubahan harga (P) terhadap yield. 

 

 



Manajemen Resiko Investasi Syariah: Finansial Asset | 146 
                    UIN Mataram Press 

6.7 Risiko Obligasi 

Risiko yang dihadapi investor obligasi dapat 

dikelompokan menjadi 2 macam yaitu:70 

a. Risiko internal atau default risk, yaitu risiko yang berasal 

dari dalam perusahaan yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan imiten membayar kupon dan melunasi 

pokok pinjaman. Semakin besar risiko kegagalan semakin 

tingga hasil hingga jatuh tempo. Risiko ini sering diukur 

dengan bond rating. Risiko default dipengaruhi oleh 

kondidi emiten, kualitas identure, dan ada tidaknya 

penanggung/agunan. 

b. Risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar 

perusahaan, namun demikian beberapa risiko ini dapat 

mempengaruhi risiko internal. Macam-macam risiko 

eksternal yang penting:  

1) Interest rate risk (risiko suku bunga), yaitu risiko 

penurunan nilai obligasi yang disebabkan oleh 

kenaikan suku bunga. Risiko suku bunga dipengaruhi 

oleh jatuh tempo dan suku bunga kupon. Obligasi 

dengan jatuh tempo yang panjang memiliki risiko suku 

bunga lebih besar dari pada obligasi dengan jatuh 

tempo yang pendek. Semakin rendah suku bunga kupon 

 
70 Ibid, hlm. 37 
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suatu obligasi semakin sensitif harga obligasi tersebut 

terhadap perubahan suku bunga.  

2) Reinvestment risk (risiko tingkat reinvestasi), yaitu 

risiko penurunan pendapatan portofolio obligasi yang 

disebabkan oleh penurunan suku bunga. Risiko tingkat 

reinvestasi sangat tinggi pada obligasi yang dapat 

ditarik (Collable bond). Risiko ini juga tinggi pada 

obligasi jangka pendek, karena semakin pendek jatuh 

tempo obligasi semakin sedikit suku bunga lama yang 

relative lebih tinggi yang akan diperoleh dan semakin 

cepat dana tersebut direinvestasikan pada suku bunga 

baru yang lebih rendah. Obligasi berkupon tinggi lebih 

menguntungkan dari pada obligasi berkupon rendah 

yang memiliki YTM dan jatuh tempo tertentu, 

sehingga obligasi premium memiliki reinvestmen risk 

yang lebih kecil dari pada obligasi diskon. 

3) Inflation risk, yaitu risiko nilai riil arus kas yang 

disebabkan oleh kenaikkan tingkat inflasi. Kenaikkan 

tingkat inflasi juga dapat menaikkan tingkat suku 

bunga. Risiko ini terutama terjadi pada obligasi 

berkupon rendah dan fixed rate bond. 
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4) Liquidity/Marketability risk, yaitu risiko yang 

disebabkan oleh kemudahan obligasi diperdagangkan di 

pasar. Risiko ini berkaitan dengan peringkat. 

5) Risiko Politik (Country risk), risiko yang disebabkan 

oleh ketidakpastian atas lingkungan politik dan 

ekonomi suatu Negara. 

6) Foreign Exchange risk, risiko yang disebabkan oleh 

terdepresiasinya nilai tukar mata uang suatu obligasi. 

7) Call risk (risiko penarikan), risiko yang disebabkan 

oleh penarikan suatu obligasi. Hal ini terjadi pada 

Callable bond.  

8) Maturity risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh jangka 

waktu jatuh tempo. Semakin panjang jatuh tempo 

semakin tinggi ketidakpastiannya berarti semakin 

tinggi risikonya 
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BAB VII 

 

OPSI 

 

7.1 Pendahuluan  

Transaksi derivatif diawali semenjak berdirinya Chase 

Manhattan Risk Management Group yang didirikan pada 

tahun 1963. Pada saat itu perusahaan tersebut membuat 

sertifikat yang mengatur tentang para bankir di London yang 

membuat sejenis pinjaman dalam dua mata uang (dual 

currency), yang salah satu di antaranya dikaitkan dengan harga 

- harga di masa depan (future). 

Selanjutnya, transaksi derivatif ini berkembang 

menjadi derivatif dengan jenis dan metode yang komprehensif 

dalam bentuk kontrak forward, futures swaps, option dan lain - 

lain. Sementara itu, obyek dari transaksi derivatif juga terus 

berkembang dan beragam, seperti valuta asing, tingkat suku 

bunga, bunga komoditi, instrumen ekuiti, dan lain-lain. Jika 

yang diperdagangkan berupa barang komoditi disebut dengan 

commodity future trading (CFT), sementara jika yang 
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diperdagangkan adalah instrument keuangan disebut dengan 

financial future trading.71 

Produk derivatif pada dasarnya dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a. Derivatif berdasarkan atas forward (forward based 

derivative). 

Derivatif berdasarkan atas forward yaitu kontrak 

pembayaran (atau penerimaan bayaran). Pinjaman yang 

telah disetujui (atau deposito) dalam periode tertentu yang 

akan dimulai di masa depan.72 Dalam kontrak forward 

tersebut kedua belah pihak sama - sama wajib dan berhak 

untuk menjual atau membeli pada saat jatuh tempo dengan 

harga tertentu yang telah disepakati bersama dalam 

kontrak. 

Transaksi forward merupakan suatu sarana sebagai usaha 

untuk menghindarkan atau mengurangi risiko kerugian-

kerugian dalam transaksi valuta asing, seperti untuk 

pelunasan tagihantagihan/pembayaran dalam valuta yang 

berbeda. Transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh Bank 

 
71 Munir Fuady, (2004), Hukum Perbankan Modern, Jakarta: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 10 
72 Itjang D. Gunawan, (2003), Transaksi Derivatif, Hedging dan 

Pasar Modal, Jakarta: Grasindo, hlm. 19 
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Indonesia dengan Bank Devisa, antara Bank Devisa dan 

antara pihak lainnya seperti nasabah.73 

b. Derivatif berdasarkan atas opsi (Option Based Derivative). 

Derivatif berdasarkan atas opsi terjemahan tertentu di 

masa yang akan datang. dari kata option adalah suatu 

kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban 

kepada pemiliknya untuk kembeli atau menjual sesuatu 

instrumen pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan 

sekarang guna penyerahan pada waktu. 

Dalam dunia pasar modal, opsi didefinisikan sebagai hak 

untuk (membeli/ Call atau menjual/put) saham. Sebagai 

suatu hak, pelaksanaannya sangat bergantung pada 

kehendak pemodal atau manajer keuangan. Biasanya, opsi 

diterbitkan dalam bentuk surat oleh seseorang atau badan 

usaha yang ingin mencari dana segar, ataupun untuk 

menghindar dari risiko perbahan harga saham di bursa. 

c. Derivatif berdasarkan atas Swap (Swap Based Derivative). 

Derivatif berdasarkan atas swap merupakan suatu kontrak 

untuk mempertukarkan serangkaian aliran kas yang 

dihitung berdasarkan referensi terhadap tingkat harga atau 

indeks yang telah ditetapkan di muka atau referensi 

 
73 Muhammad Djumhana, (2000), Hukum Perbankan di Indonesia. 

(Bandung: Citra Aditya, 2000), hal 343. 
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terhadap harga atau indeks tertentu yang telah diketahui. 

Tansaksi derivatif membawa keuntungan bagi pelaku- 

pelakunya. Pelaku transaksi derivatif harus selalu jeli 

membaca pasar dan harus dapat mengambil manfaat dari 

pergerakan pasar tersebut. 

Aturan dasar dari investasi adalah pengembalian yang 

lebih tinggi berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi. 

Fungsi derivatif adalah sebagai alat manajemen risiko. 

Tegasnya derivatif dapat membawa nasabah ke risiko lebih 

rendah atau lebih tinggi, tergantung bagaimana nasabah 

menggunakannya. Tujuan dilakukannya suatu transaksi 

derivatif adalah sebagai berikut:74 

a. Sebagai model investasi.  

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai 

salah satu model berinvestasi, tetapi pada umumnya 

investasi jangka pendek (yield enhancement). 

b. Informasi harga. 

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi untuk 

sekedar mencari/memberi informasi tentang harga barang 

komoditi tertentu di kemudian hari (price discover). 

Sebagai contoh, harga dari suatu barang komoditi 

 
74 Frank J. Fafozzi, (1999), Pasar dan Lembaga Keuangan, Edisi I, 

Jakarta: Salemba Empat. hlm. 12. 
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dikemudian hari, misal harga mas enam bulan mendatang, 

dapat tercermin dari harga emas di pasar berjangka 

tersebut. 

c. Fungsi spekulatif.  

Perdagangan derivatif sering juga digunakan sebagai salah 

satu cara berspekulasi bagi mereka yang senang dengan 

hal-hal yang bersifat untung-untungan atau spekulasi. 

d. Sebagai cara lindung nilai.  

Dalam praktek sangat banyak juga dilakukan suatu 

transaksi derivatif dengan tujuan dan motif sebagai salah 

satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung 

nilai (hedging). 

Sebagai sarana lindung nilai, maka dapat diartikan bahwa 

kuantitas hedging mempunyai korelasi positif dengan 

gejolak moneter. Dalam artian bahwa hedging makin 

banyak dilakukan ketika situasi moneter bergejolak, di 

mana pada umumnya juga akan diikuti oleh gejolak nilai 

mata uang atau tingkat suku bunga, sehingga posisi 

seseorang peminjang perlu diamankan dengan 

menggunakan sarana lindung nilai (hedging). 
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7.2  Model Transaksi Derivatif di Lembaga Keuangan 

Syariah75 

Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan 

syariah sangat beragam mengingat kebutuhan masyarakat 

akan transaksi derivatif ini begitu tinggi. Kecenderungan ini 

akan terus meningkat seiring dengan peningkatan peradaban 

manusia di bidang ekonomi keuangan. Di antara bentuk-

bentuk transaksi derivatif yang saat ini dijalankan oleh 

lembaga keuangan syariah dapat dipolakan sebagaimana 

berikut: 

a. Model penggabungan 

1) Mudarabah Mushtarakah. 

Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad mudarabah di 

mana pengelola (mudharib) menyertakan modal dan dana 

nya dalam kerjasama investasi.76 Mudaharab Mushtarakah 

merupakan gabungan dari mudarabah dan musharakah. 

Tran saksi ini dimunculkan untuk men jembatani 

kebutuhan perban - kan akan transaksi mudarabah, di mana 

posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (mudharib), 

 
75 Muttaqin, A. (2015). Transaksi derivatif di lembaga keuangan 

syariah. UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan, 9 (1), hlm. 18-

19. 
76 Ahmad Ifham Sholihin, (2010), Pedoman Umum Lembaga 

Keuangan Syariah, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, hlm.177. 
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tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank 

bukan satu-satunya sohibul mal. Terkait ini sudah diatur 

dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang 

Akad Mudarabah Mushtarakah. 

2) Bai’ al-‘Inah 

Bai’ ‘Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli 

membeli komoditi de ngan sistem pembayaran secara 

tangguh (deffered payment) yang diikuti dengan penjualan 

kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke 

penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (cash 

payment) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran 

tangguh.77 

3) Bai’ Tawaruq 

Tawarruq (penguangan aset) adalah jual beli aset yang 

dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali 

aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.14 Jual beli ini 

sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit 

dan jual beli tunai. Perbedaaannya dengan bai’ ‘inah adalah 

terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam bai’ al-

‘inah, pembeli kedua adalah penjual yang pertama, 

sedangkan pada bai’ tawaruq pembeli adalah pihak ketiga. 

 
77 Ahmad Ifham Sholihin, (2010), Buku Pintar Ekonomi Syariah, 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.141. 
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4) Bai’ al-Wafa 

Bai’ al-Wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua 

pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang 

dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila 

tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Bai’ al-

Wafa adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama 

dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga di 

sini terjadi penggabugan antara jual beli dan jual beli. 

5) Beli gadai emas  

Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas 

yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun nasabah 

tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, 

tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah. 

Kemu dian emas yang ia beli digadaikan kembali di 

perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, 

maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan 

seterusnya. Keuntungan bagi nasabah adalah dengan satu 

pembelian pertama, ia dapat menggadaikan emas, 

membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus 

sehingga seperti lingkaran yang tidak berujung. 

Sedangkan bagi perbankan, ia senantiasa memiliki 

nasabah dalam jangka yang terus-menerus. 
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b. Model Penyempurnaan  

1) Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan Mudarabah 

adalah akad antara antara sohibul mal dan mudharib 

(pengelola), di mana satu pihak memiliki keluasan harta, 

sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini 

muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bah wa 

mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh 

faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi 

tidak memiliki keahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat 

membantu kedua belah pihak karena masingmasing 

pendapatan ekonominya akan tumbuh. Musharakah adalah 

pembiayaan berdasar kan akad kerjasama antara dua pihak 

atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing 

pihak memberi kan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai kesepakatan.16 Pada awalnya, akad mudarabah dan 

musha rakah didasarkan pada kepercayaan pihak sohibul 

mal kepada pihak mudharib (pengelola) atau kepercayaan 

mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat 

mun cul ketika sohibul mal mengenal mudharib dengan 

baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan 

amil dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana 

kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada 
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Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar 

kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama 

bisnis ini sempit. Dalam konteks perbankan, di mana ia 

berhubungan dengan banyak pihak yang tidak diketahui 

latar-belakangnya, maka prinsip kepercayaan ini tidak 

mudah didapatkan sehingga dalam perbankan, akad 

mudarabah dan musharakah ini didasarkan kepada 

kepercayaan.  

2) Mudarabah dan Musharakah Pararel Mudarabah Pararel 

adalah akad mudarabah yang melibatkan tiga pihak, di 

mana pihak lembaga keuangan, selain sebagai mudharib 

juga sebagai sohibul mal.  

3) Rahn Tasjili (gadai fi dusia) Rahn Tasjili adalah jaminan 

dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jami nan 

tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya dise rah 

kan kepada murtahin. Terkait rahn tasjily ini sudah diatur 

dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang 

Rahn Tasjily. 

c. Model peng-qiyas-an 

Paroan, Pro Telon, Pro Papat, dan seterusnya.  

Paroan, Pro Telon, Pro Papat adalah model kerjasama 

dalam mengelola tanah per tanian di mana pihak satu 
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memiliki sawah, sedangkan pihak lain berkontribusi pada 

pengadaan benih dan penggarapan sawah dengan 

kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fl eksibel dalam 

arti benih bisa dari pemiliki tanah maupun pengelola 

sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini 

akan berimplikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan 

masing-masing pihak. Model Paroan, Pro Telon, Pro Papat 

banyak dilakukan oleh para petani jawa. Model ini hampir 

sama dan kadangkadang sama dengan model muzaraah dan 

mukhabarah. 

 

7.3 Landasan Hukum Syariah Opsi78 

Transaksi derivatif yang meliputi forward (forward 

based derivative), opsi (option based derivative) dan swap 

(swap based derivative) merupakan salah satu contoh dari 

structured product. Sedangkan structured product ini bertujuan 

untuk mendapatkan tambahan income yang dapat mendorong 

transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan 

spekulatif ketidakstabilan nilai rupiah. 

 
78 Buchori, I. (2009). Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum 

Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 12 (1), 

130-154. 
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Dalam surat edaran nomor (untung-untungan), yang 

juga dapat menimbulkan 10/42/DPD, Bank Indonesia melarang 

bank memperdagangkan investasi yang termasuk dalam 

structured product ini. Mulanya Bank Indonesia dan Badan 

Pengawas Pasar Modal telah membentuk tim yang akan 

menyelidiki produk-produk spekulatif yang banyak ditawarkan 

kepada investor awam, dan dipertegas oleh pernyataan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom, 

“Produk yang kebanyakan tanpa Underlying itu hanya bisa 

dipahami pemain-pemain canggih, karena pemain yang tidak 

canggih akan bingung”. Kemungkinannya juga, pemain 

tersebut sering mengalami kegagalan (kerugian). Dari 

seringnya mengalami kegagalan tersebut, pemain semakin 

mengetahui celah-celah kenapa ia mesti gagal. Dari 

pengalaman kegagalan itu, menjadikannya sebagai pemain 

yang canggih. 

Ajaran Islam tidak melarang seseorang untuk 

melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun, 

asalkan mempunyai tujuan yang baik, bersih (terhindar dari 

riba, maisir, dan gharar) dan sanggup memenuhi syarat dan 

rukun, misalnya rukun dan syarat jual beli. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah “Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Juga, 
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dalam hadis ketika Rasulullah saw ditanya oleh salah seorang 

sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, beliau 

menjawab, Usaha tangan manusia sendiri, dan setiap jual beli 

yang diberkati/ bersih”. (HR. Ahmad). 

Menurut prinsip muamalah, jual beli mata uang (al-

sharf) yang disetarakan dengan emas atau dinar dan perak, 

haruslah dilakukan dengan tunai. Sebagaimana hal ini sudah 

diterangkan dalam hadis, “Jangan menukarkan emas dengan 

emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas 

yang sama. Dan tukarkanlah emas dengan perak menurut yang 

kamu sukai.” (HR. al-Bukhary). 

Dalam prakteknya untuk menghindari penyimpangan 

syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valas harus 

terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Oleh karena itu, 

jual beli, dalam hal ini adalah bisnis valas, harus dilakukan 

secara kontan. Motif pertukarannya pun tidak boleh bersifat 

spekulatif yang dapat menjurus pada judi (maisir), melainkan 

untuk membiayai transaksi - transaksi yang dilakukan 

perusahaan dan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan 

konsumsi, investasi, expor-impor atau komersial, baik berupa 

barang maupun jasa.  

Jadi, transaksi derivatif yang dilakukan dengan motif 

spekulasi hukumnya haram. Namun, jika dilakukan untuk 
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tujuan hedging,yaitu untuk menghindari risiko kerugian akibat 

perubahan kurs, maka hukumnya adalah mubah, karena 

didalamnya mengandung maslahah bagi kedua belah pihak. 

Jika dilihat dari sisi jual beli, transaksi Hedging dikategorikan 

pada jual-beli salam (pesanan), karena merupakan transaksi 

yang berjangka (mempunyai tenggang waktu). Hal ini sesuai 

dengan firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 

Dalam hadis riwayat al-Bukhary dan Muslim 

dijelaskan, dari Ibn ‘Abbas ra, ia berkata: ketika Nabi saw 

telah sampai Madinah, orang -orang telah terbiasa melakukan 

Salaf buah kurma dalam masa dua atau tiga tahun. Lalu beliau 

bersabda, “Barang siapa yang melakukan salaf terhadap 

sesuatu, maka hendaknya melaksanakan dengan takaran dan 

timbangan yang jelas, sampai dengan batas waktu tertentu.” 

Sesungguhnya tujuan pasar modal (bursa) adalah untuk 

menciptakan pasar yang terus menerus dan selalu terdapat para 

pelaku pasar, yaitu penjual maupun pembeli. Ini merupakan 

hal baik dan bermanfaat. Juga, mencegah terjadinya 

eksploitasi para profesional terhadap para pelaku yang lemah 

yang tidak mengetahui kondisi pasar. Karena, pelaku yang 
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lemah ini ingin melakukan penjualan, sehingga mereka 

membutuhkan informasi tentang bagaimana melakukan 

penjualan dan informasi tentang pihak yang menginginkan 

bertransaksi dengannya.  

Dalam praktek di pasar modal, konsep “maslahat” 

tersebut sering diiringi dengan berbagai macam kesepakatan 

yang terlarang secara syariat, perjudian, eksploitasi atau saling 

memakan harta sesama dengan batil. Oleh karena itu, tidak 

mungkin memberikan hukum secara umum dalam hal tersebut. 

Akan tetapi, perlu tafsil menjelaskan hukum muamalah yang 

berlaku dalam pasar tersebut satu persatu. 

Instrumen derivatif konvensional tidak dapat 

diaplikasikan sebagai transaksi Islami oleh sebab dalam 

kebanyakan transaksi derivatif konvensional tidak diikuti 

dengan penyerahan komoditas yang menjadi obyek transaksi. 

Jelasnya, dalam transaksi derivatif konvensional hampir tidak 

melibatkan/menyangkut penya mpaian/pengiriman underlying 

assetantar kedua belah pihak, kecuali ‘selisih harganya’ saja. 

Bahkan dalam praktek di lapangan, sering terjadi transaksi 

derivative konvensional ‘dibuat’ berdasarkan underlying asset 

yang tidak dimiliki di mana hal seperti ini jelas-jelas 

bertentangan dengan hadis sebagaimana diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain yang artinya: ”Janganlah 
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kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”, serta hadis 

yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Ibnu Majah yang 

artinya: “Tidak diperbolehkan pinjaman dan jual-beli, dan 

tidak juga dua syarat dalam satu jual-beli, tidak pula 

keuntungan dari jual-beli barang yang tidak berada dalam 

jaminannya, serta jual-beli barang yang tidak ada padamu”. 

Transaksi dimaksud secara jelas telah mengandung unsur-

unsur spekulasi (gambling/maysir), gharar, dan riba yang 

dilarang dalam Islam.79 

Meskipun demikian (terdapat kekurangannya), 

transaksi derivatif dapat dipergunakan sebagai alat guna 

mengurangi risiko misal atas harga barang atau mata uang 

yang fluktuatif. Maslahah seperti ini sifatnya adalah 

“riil/nyata dan substansiil”. 

a. Kontrak Future/Forward Islami (Islamic Future/Forward 

Contract) Konsepsi transaksi berjangka/future trading yang 

akan dibahas kali ini adalah yang terkait dengan transaksi 

komoditi dan mata uang asing (currency). Keunikan dari 

future/forward adalah bahwa pelaksanaan/ settlement 

seluruh transaksi terjadi di waktu yang akan datang oleh 

sebab baik pembeli maupun penjual, kedua-duanya, 

 
79 Widodo, S. (2009). Islamic Derivatif. At-Tauzi: Islamic 

Economic Journal, 1 (1), 47-68. 
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memiliki kewajiban untuk memberikan harga dan obyek 

jual-beli di masa mendatang. 

Salam  

Esensi transaksi Salam (meski semula hanya sebatas 

dipergunakan untuk transaksi produk pertanian) adalah 

jual-beli barang yang belum ada, dan karenanya guna 

menghindari terjadinya sengketa/permasalahan tentang 

difinisi/pengertian barang di kemudian hari, maka 

spesifikasi ‘obyek transaksiSalam‘ dipersyaratkan 

dijelaskan secara ‘rinci’ sehingga tidak dapat ditafsirkan 

lain kecuali sebagaimana dimaksudkan oleh para pihak 

(pembeli dan penjual) Dalam konteks syariah, terkait 

barang generik (di luar bahan kebutuhan pokok seperti: 

gandum, kurma, jewawut, garam), maka penggunaan akad 

Salam untuk melakukan transaksi future/forward Islami 

dapat dipertimbangkan. Keberatan kalangan muslim 

terhadap future/forward konvensional adalah penyerahan 

selisih harga tanpa diikuti penyerahan riil/nyata atas obyek 

transaksi. Sehubungan dengan ini, dalam transaksi Salam, 

harga harus dibayar di muka dan barang secara nyata 

diserahkan di kemudian hari pada waktu yang telah 

disepakati oleh para pihak. Karakter transaksi seperti 

inilah yang membedakan produk (keuangan) konvensional 
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dengan yang Islami (yang mana memenuhi seluruh kriteria 

transaksi Islami, dan dengan demikian, underlying assetnya 

bersifat nyata/riil, dapat menghindari risiko perubahan 

harga, tidak ada para pihak yang dizalimi, tidak ada barang 

yang haram/mudharat, dan lain sebagainya). 

Istishna’  

Di samping akad salam, maka akad Istishna’ dapat juga 

dipergunakan dalam transaksi future/forwardIslami karena 

dalam transaksi Istishna’ ini barang yang dipesan 

diserahkan di waktu mendatang yang mana ini sesuai 

dengan esensi karakter future/forward adalah penyerahan 

barang di kemudian hari. Bedanya dengan Salam, dalam 

Istishna’ pembayarannya dapat dilakukan secara lebih 

fleksibel dan unik karena pembayaran dapat dilakukan 

(alternatif pertama) secara angsuran/cicilan atau (alternatif 

kedua) dibayar secara sekaligus di akhir periode kontrak.  

Istijrar  

Selain kedua akad di atas, future/forward Islami dapat 

dikonsep dengan menggunakan akad Istijrar, yaitu 

pembelian berulang atas satu obyek jual-beli. Dengan 

pengertian lain, Istijrar dapat didifinisikan sebagai 

pembelian denganpengiriman bertahap (partial shipment). 

b. Kontrak Option Islami (Islamic Option Contract) 
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Urbun 

Atas opsi ini, konstruksi Islaminya adalah dengan 

menggunakan transaksi penjualan dengan memakai uang 

muka ’Bai al-Urb un’dengan catatan harga kontrak telah 

disepakati. 

Khiyar syarat.  

Berbeda dengan opsi konvensional yang memperkenankan 

hanya membayar selisih harganya saja (mrgin trading) 

tanpa diikuti pertukaran underlying asset terkait yang 

menjadi sebab terjadinya transaksi opsi ini, maka dalam 

transaksi opsi Islami pengiriman/penyerahan obyek 

transaksi menjadi suatu yangwajib. Untukkonfigurasi 

transaksi opsi Islami, khiyar syarat dapat dipertimbangkan 

untuk dipergunakan melaksanakan opsi dimaksud. 

Istijrar 

Akad lain yang dimungkinkan untuk modifikasi opsi 

Islami adalah ”Istijrar” misal untuk pengadaan valuta 

asing gunakeperluan modal kerja dalam suatu periode 

waktu tertentu. 
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c. Kontrak Swap Islami (Islamic Swap) 

Qardh  

Sebagai contoh misal Bank A di Eropa memperkirakan 

Euro bertendensi kursnya turun terhadap Dollar Amerika 

Serikat,sementara Bank B di Amerika Serikat 

memperkirakan dalam waktu dekat ini kurs Dollar 

Amerika Serikat akan terdepresiasi oleh Euro.Agar kedua 

bank tersebut terhindar dari kerugiankurs, maka Bank A 

meminjamkan dana Euronya ke Bank B di Amerika 

Serikat, sementara Bank B juga meminjamkan dana Dollar 

Amerika Serikatnya ke Bank A. Berdasarkan contoh di 

atas, terlihat jelas bahwa swap Islami dapat dipakai 

sebagai alat risk management (risk minimizing), 

mengurangi cost of rising resources (akad qardh tidak 

mempersyaratkan adanya biaya yang besar sebagaimana 

yang terjadi pada transaksi konvensional), identifikasi 

kesempatan investasi secara tepat, serta managemen 

aktiva-pasiva secara lebih baik (terhindar dari penurunan 

nilai). Berdasarkan konsepsi teoritik transaksi derivatif 

Islami dari berbagai akad di atas dapat diketahui bahwa 

elemen terlarang/yang dilarang dalam ajaran syariat Islam 

tidak nampak, antara lain unsur judi (gambling/qimar), 

ketidakjelasan (jahalah), eksploitasi (istighlal), 
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ketidakpastian (uncertainty/gharar), serta perolehan harta 

secara batil. 

Qimar/gambling.  

Dalam transaksi derivatif konvensional, motivasi dari 

banyak pelakunya lebih cenderung/mengarah ke perjudian. 

Sifat para penjudi menginginkan untuk mendapatkan 

keuntungan bukannya berdasarkan transaksi jual-beli, 

melainkan hanya menyandarkan pada unsur 

‘keberuntungan’. Karenanya, underlying assetnya tidak 

harus melalui jual-beli barang, tetapi apapun yang dapat 

mengarah ke perjuadian, termasuk di antaranya adalah 

‘iklim, pertandingan olahraga’. Jika transaksi barang yang 

menjadi obyeknya, yang ditransfer hanyalah selisih harga 

alias ‘margin trading’. Ini jelas sangat berbeda jika 

konfigurasi transaksinya adalah kontrak Islami yang mana 

mewajibkan adanya penyerahan underlying asset secara 

riil, dan bukannya formalitas atau sekedar kemasan 

finansial belaka. 

Jahalah/ketidaktahuan  

Dalam transaksi derivatif konvensional, oleh sebab 

kebanyakan tidak menyangkut masalah ’full price’, maka 

berapa besar untung/ruginya transaksi, dan dipikul oleh 

siapa, unsur ‘jahalahnya’ sangat jelas. Dalam transaksi 
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Islami, semua transaksi haruslah jelas, antar para pihak 

yang terkait saling dimengerti/dipahami, dan juga adanya 

saling ridlo. Gharar/uncertainty. Di antara ciri khas jual 

beli dalam Islam adalah adanya ‘unsur kepastian: harga 

(keseluruhan barang), kapan pembayarannya akan 

diterima, serta dilakukan secara tunai atau tangguh. 

Bandingkan dengan transaksi derivatif konvensional 

yangmenyesampingkan ‘tersedia atau tidak tersedianya 

barang’ yang menjadi obyek transaksi. Masalah ini justru 

tidak penting, dan yang terpenting adalah ‘selisih harga 

alias margin trading’ yang diserahterimakan. Sifat 

underlying asset hanyalah formalitas belaka, barang atau 

kejadian apapun bisa, agar tampak bahwa transaksinya 

bermerk ataudikemas dengan bungkus ekonomi’. 

Istighlal/eksploitasi 

Dalam konsep kapitalis (konvensional), yang kuat ‘makan’ 

yang lemah adalah hal yang biasa, meski konsepsi yuridis 

formalnya tidak mentolerir adanya hal demikian (misal di 

Amerika melarang adanya monopoli), namun dalam 

praktektransaksi keuangan kesehariannya memang berjalan 

dengan cara demikian. Contoh riilnya, siapa yang 

menguasai informasi lebih dulu, dapat memanfaatkan 

informasi tersebut untuk keuntungannya, oleh sebab tidak 
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ada standar moral yang membatasinya. Ini adalah cara-cara 

eksploitasi secara halus dari satu pihak kepada pihak lain. 

Dalam Islam, pedagang yang mencegat penjualsebelum 

sampai ke pasar dilarang. Oleh sebab si penjual 

(katakanlah dari luar kota) tersebut belum mengetahui 

harga sebenarnya yangterjadi di pasar. Kalau toh transaksi 

itu dipaksakan oleh pembeli (tengkulak, yang mana 

barangnya akan dijual kembali dengan harga yang lebih 

tinggi), maka misal mendapat keuntungan besar sekalipun, 

laba demikian dikatakan tidak berkah. Bagi kalangan 

muslim, tidak berkah artinya tidak berpahala, dan ini 

bukanlah bentuk pengabdiannya kepada ’Sang Maha 

Pencipta’. 

Perolehan harta secara batil 

Kalau dalam Islam, transaksi keuangan dapat dikatakan 

sejalan dengan transaksi riil. Misal dalam transaksi jual-

beli, maka barangnya harus dimiliki oleh penjual untuk 

kemudian diserahkan kepada pembelinya. Dalam derivatif 

konvensional, hal demikian tidak perlu. Transaksi derivatif 

lebih bersifat transaksi di atas kertas alias bohong-

bohingan. Harta yang diperoleh dari transaksi demikian 

tentulah perolehannya bersifat batil. 
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7.4 Definisi Opsi 

Opsi (option) adalah suatu tipe kontrak antara dua 

pihak yang satu emmerikan hak kepada yang lain untuk 

membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. Disebut dengan opsi (option) 

karena pemegang atau pembe;I opsi mempunyai pilihan (opsi) 

untul menggunkan opsi tersebut kapan saja selama masi 

berlaku atau tidak menggunakannya samapi habis masa 

berlakunya.80  

 Pihak yang mendapatkan hak disebut dengan pembeli 

opsi (option buyer). Pihak yang menjual opsi dan harus 

bertanggungjawab terhadap keputusan pemebli opsi kapan 

opsi akan tersebut akan digunakan disebut dengan penerbit 

opsi (option writer). 

Kadangkala opsi dijual dengan sahamnya dan 

kadangkala opsi dijual dengan sahamnya dan kadangkala juga 

dijual sendiri. Opsi yang tidak dijual dengan sahamnya disebut 

dengan opsi telanjang (naked option). 

Opsi saham (stock option) adalah salah satu jenis 

kontrak opsi yang menggunakan saham sebagai aset yang 

mendasari (underlying assets). Opsi saham merupakan 

 
80 Hartono, J. (2008). Teori portofolio dan analisis 

investasi. Yogyakarta: BPFE, hlm. 450. 
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instrumen derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai dan 

karakteristik aset saham yang mendasarinya. Pemegang option 

tidak diwajibkan untuk melaksanakan haknya atau akan 

melaksanakan haknya jika perubahan dari harga underlying 

asset-nya akan menghasilkan keuntungan baik dengan menjual 

atau membeli underlying asset tersebut.81 

Kontrak Opsi Saham (KOS), adalah suatu produk efek 

yang memuat hak beli (call option) atau hak jual (put option) 

atas saham induk (underlying stock) dalam jumlah, harga 

pelaksanaan (strike price atau exercise price), dan waktu 

(periode) tertentu. Strike price atau dikenal pula dengan istilah 

“exercise price” adalah harga yang ditetapkan bursa efek untuk 

setiap seri KOS sebagai acuan pelaksanaan. Opsi Amerika 

(American Options) memberikan kesempatan kepada 

pemegang hak (taker) untuk melaksanakan haknya setiap saat 

hingga jatuh tempo. Sementara itu, Opsi Eropa (European 

Oprions) hanya memberikan kesempatan kepada taker untuk 

melaksanakan haknya pada saat jatuh tempo saja. 

Sebagaimana layaknya suatu saham, KOS adalah surat 

berharga yang juga dapat diperjualbelikan, namun yang 

diperjualbelikan adalah “hak beli” atau “hak jual”. Options 

 
81 Safitra, D. A., Nugroho, R. A., & Irwanto, Y. Stock Option. 

hlm. 4. 



174 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

adalah kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) 

kepada pemiliknya untuk membeli (call option) atau menjual 

(put option) sejumlah aset dengan dasar harga patokan 

tertentu sebelum atau saat kontrak jatuh tempo. 

Jenis options terbagi menjadi beberapa jenis, 

tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Berdasarkan 

cara atau tempat option tersebut diperdagangkan, option 

terbagi menjadi tiga golongan yaitu:  

a. Option yang diperdagangkan di bursa (listed options) 

b. Option yang diperdagangkan antara dua pihak dan sering 

kali diperdagangkan di luar bursa (Over The Counter – 

OTC), dan 

c. Opsi sahan karyawan (employee stock option), yaitu 

option yang diterbitkan perusahaan sebagai kompensasi 

atau bonus bagi para karyawan. Listed Options meliputi 

opsi saham, opsi komoditi, opsi obligasi, opsi indeks 

saham, opsi kontrak berjangka. Sementara itu, Opsi OTC 

meliputi: opsi suku bunga, opsi valuta asing, dan opsi 

swap (swap options) 

Berdasarkan metode exercise-nya, options terbagi 

menjadi dua jenis yaitu Opsi tipe Amerika dan Opsi tipe 

Eropa. Option tipe Amerika (American Options) memberikan 

kesempatan kepada Taker (pemegang option) untuk meng-
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exercise haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. 

Sedangkan Option tipe Eropa (European Options) hanya 

memberikan kesempatan kepada Taker untuk meng-exercise 

haknya pada saat waktu jatuh tempo. Namun, terlepas dari 

dimana options tersebut diperdagangkan, atau kapan options 

itu dapat di-exercise, berdasarkan transaksinya, terdapat dua 

jenis kontrak option yang paling mendasar yaitu Call Option 

dan Put Option. Suatu Call Option memberikan hak (bukan 

kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset 

tertentu dengan jumlah tertentu dan pada harga yang telah 

ditentukan selama periode tertentu pula. Sedangkan Put 

Options memberikan hak (bukan kewajiban) kepada 

pemegangnya untuk menjual suatu underlying asset tertentu 

kepada penjual pada harga tertentu setiap saat atau pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Hak beli (Call Option) adalah suatu kontrak dimana 

pembeli (taker Call) KOS diberik hak oleh penjual (writer call) 

KOS untuk membeli saham acuan (underlying stock) dalam 

jumlah dan pada harga pelaksanaan (strike/exercise price) 

tertentu dan berlaku pada periode waktu tertentu. Taker call 

berhak sepenuhnya untuk mengexercise hak belinya atau tidak, 

sampai dengan waktu jatuh tempo. Penjual Call Option 

(Writer), wajib untuk menyerahkan atau menjual underlying 
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stock (saham acuan) dalam jumlah dan pada harga pelaksanaan 

(strike/exercise price) dimaksud kepada pembeli call option 

(Taker) kerena telah menerima call premium (harga call 

option) dari pembeli call option tersebut. 

Call option atau opsi beli memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk membeli sejumlah aktiva finansial pada 

harga yang tertentu (yang disebut strike atau exercise price) 

pada tanggal tertentu sampai dengan opsi beli tersebut jatuh 

tempo.82 Jika opsi tersebut dapat dilaksanakan setiap waktu 

sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka opsi tersebut 

dinamakan American options. Sebaliknya, jika opsi tersebut 

hanya dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo saja, maka 

opsi dinamakan European options. Pihak pembeli (the “long”) 

dari call option akan membayar sejumlah call premium kepada 

pihak penjual (the “short”). Ilustrasi berikut ini 

menggambarkan secara nyata keuntungan investor jika 

menggunakan call option. Misalnya, saham ABC 

diperdagangkan di bursa dengan harga Rp 100 per lembar. 

Investor X membeli satu opsi beli (call option) pada satu 

lembar saham ABC dan jatuh tempo dalam enam bulan dengan 

 
82 Utomo, L. L. (2000). Instrumen Derivatif: Pengenalan Dalam 

Strategi Manajemen Risiko Perusahaan. Jurnal akuntansi dan keuangan, 2 

(1), 53-68. 
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membayar premium sebesar Rp 10. Harga exercise opsi beli 

tersebut adalah Rp 100. Pada saat opsi beli tersebut jatuh 

tempo, harga saham ABC naik menjadi Rp 150. Karena 

investor X memegang opsi beli saham ABC, maka dia berhak 

untuk membeli saham tersebut di pasar seharga Rp 100 dan 

kemudian dapat menjualnya dengan harga Rp 150. Dalam hal 

ini, investor X berhasil mengantongi laba kotor Rp 50 (Rp 150 

– Rp 100) dan setelah dikurangi dengan premium yang telah 

dibayarkan dimuka, maka laba atau keuntungan bersih 

investor X adalah Rp 40. 

Andaikan saja sampai dengan batas jatuh tempo opsi 

beli tersebut, harga saham ABC tetap atau bahkan turun 

menjadi Rp 90, investor X berhak “pergi” tanpa melaksanakan 

haknya untuk membeli saham ABC seharga Rp 100. Jika 

demikian maka dia akan menanggung kerugian sebesar 

premium yang telah dibayarkannya dimuka sebesar Rp 10. 

Tetapi jika investor X melaksanakan haknya untuk membeli 

satu lembar saham ABC seharga Rp 100 dan kemudian 

menjualnya seharga Rp 90, maka dia akan menderita total 

kerugian sebesar Rp 20 (Rp 10 + Rp 10 premium). Ilustrasi 

tersebut menggambarkan bahwa kontrak opsi beli dapat 

membatasi total kerugian yang ditanggung oleh investor 

akibat adanya penurunan harga pada saham (dalam hal ini 
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sebagai underlying instrument-nya) yaitu sebesar call 

premium-nya. 

Dua grafik dibawah ini menunjukkan profil keuntungan 

bagi pemegang dan penulis (penjual) opsi beli pada saat jatuh 

tempo. 

Gambar 11 

Long Call Profit Profile at Expiration 

 

 

Keterangan:  

C = Call Premium  

K = Harga exercise/strike  

ST = Harga pasar saham pada hari tertentu  

p = Laba atau keuntungan pada waktu jatuh tempo 
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Gambar 12 

Short Call Profit Profile at Expiration 

 

 

 

Keterangan:  

C = Call Premium  

K = Harga exercise/strike  

ST = Harga pasar saham pada hari tertentu  

p = Laba atau keuntungan pada waktu jatuh tempo 

 

Hak jual (Put Option) adalah suatu kontrak dimana 

pembeli (Taker Put) KOS diberik hak oleh penjual (writer put) 

KOS untuk menjual saham acuan (underlying stock) dalam 

jumlah dan harga pelaksanaan (strike/exercise price) tertentu 

dan berlaku pada waktu tertentu. Taker berhak sepenuhnya 

untuk meng-exercise hak jualnya atau tidak, sampai dengan 
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waktu jatuh tempo. Penjual Put Option (Writer Put), wajib 

untuk membeli saham acuan (underlying stock) salam jumalh 

dan harga pelaksanaan (strike/exercise price) dimaksud kepada 

pembeli (Taker put) karena telah menerima put premium 

(harga put option) dari pembeli put option tersebut. 

Contoh ilustrasi berikut ini menggambarkan 

keuntungan dari opsi jual bagi pemegang atau pembelinya. 

Investor X membeli satu lembar opsi jual pada selembar saham 

ABC dengan jangka waktu jatuh tempo adalah enam bulan. 

Harga exercise opsi jual tersebut adalah Rp 100, dan premium 

yang dibayarkan dimuka adalah Rp 10. Misalkan pada saat 

jatuh tempo harga pasar saham ABC adalah Rp 75. Hal ini 

sangat menguntungkan investor X karena dia dapat membeli 

saham ABC di pasar seharga Rp 75 dan kemudian menjualnya 

dengan harga Rp 100. Keuntungan bersih dari transaksi ini 

adalah Rp 15 (Rp 25 –Rp 10 premium). 

Tetapi jika sebaliknya harga pasar saham ABC pada 

saat jatuh tempo naik menjadai Rp 125. Investor X lebih baik 

tidak melaksanakan haknya untuk exercise dan membiarkan 

opsi tersebut jatuh tempo. Kerugian investor X pada kasus ini 

adalah sebesar put premium saja, yaitu Rp 10. Apabila 

investor X tetap melaksanakan exercise-nya pada saat harga 

pasar saham naik, maka dia harus membeli satu lembar saham 
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ABC dengan harga Rp 125, dan kemudian menjualnya kepada 

pihak pembeli dengan harga Rp 100 saja. Sehingga total 

kerugian yang harus diderita oleh investor X adalah sebesar Rp 

35 (Rp 25 + Rp 10 premium). Ilustrasi ini menggambarkan 

bahwa kontrak opsi jual dapat membatasi total kerugian yang 

ditanggung oleh investor akibat adanya kenaikan harga saham 

sebesar put premium-nya. 

Dua grafik dibawah ini menunjukkan profil keuntungan 

bagi pemegang dan penulis (penjual) opsi jual pada saat jatuh 

tempo. 

Gambar 13 

Long Put Profit Profile at Expiration 

 

Keterangan:  

P = Put Premium  

K = Harga exercise/strike  

ST = Harga pasar saham pada hari tertentu  

p = Laba atau keuntungan pada waktu jatuh tempo 



182 | Dahlia Bonang, M.Si. & Shofia Mauizotun Hasanah, M.EI. 

 

Gambar 14 

Short Put Profit Profile at Expiration 

 

Keterangan:  

P = Put Premium  

K = Harga exercise/strike 

ST = Harga pasar saham pada hari tertentu  

p = Laba atau keuntungan pada waktu jatuh tempo 

 

7.5 Jenis-jenis Opsi83 

a. Opsi Pada Indeks Saham 

Para spekulan seringkali menggunakan indeks harga 

saham untuk mendapatkan keuntungan akibat 

perubahan harga di pasar saham. Sama dengan metode 

lain yang berisiko, metode ini juga dapat 

 
83 Ibid, hlm. 60-63 
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mendatangkan kerugian yang cukup besar, tetapi risiko 

ini diimbangi dengan jangka jatuh tempo opsi yang 

relatif pendek. Membeli sebuah opsi jual (put option) 

pada indeks saham adalah salah satu cara bagi investor 

untuk melindungi portofolio investasinya akibat 

penurunan drastis di pasar saham. Hal ini dikarenakan 

investor mempunyai hak untuk menjual opsinya 

dengan profit jika pasar saham turun. Kesulitan 

menemukan indeks saham di pasar yang sangat 

mewakili atau mencerminkan saham pada kontrak opsi 

adalah salah satu hambatan investor jika menggunakan 

opsi jenis ini. Faktor hambatan lain adalah bahwa 

indeks saham opsi tidak selamanya bergerak searah 

dengan pergerakan pasar saham. 

b. Opsi Pada Suku Bunga. Kontrak opsi pada suku bunga 

sebenarnya adalah sama dengan kontrak opsi pada 

obligasi pemerintah, karena perubahan suku bunga 

menyebabkan perubahan harga obligasi. Pemegang 

obligasi dapat melindungi investasinya dengan 

menggunakan kontrak opsi pada suku bunga ini, 

sebagaimana pemegang saham dapat “hedge” 

investasinya dengan menggunakan kontrak opsi pada 

indeks saham. Opsi pada suku bunga digunakan untuk 
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mengimbangi kerugian nilai yang terjadi antara tanggal 

pembelian opsi dan tanggal jatuh tempo obligasi. Jika 

uang yang diterima dari pembayaran obligasi jatuh 

tempo diinvestasikan lagi dengan bunga yang lebih 

rendah, profit atau keuntungan dari perdagangan opsi 

dapat menutupi sebagian kerugian tersebut. Opsi jual 

(put option) pada obligasi, suatu hak untuk menjual 

pada harga tertentu, akan bernilai lebih jika harga 

exercise semakin tinggi dan jatuh temponya semakin 

lama, sedangkan opsi beli (call option) akan lebih 

berharga jika harga exercise semakin rendah. Ketika 

suku bunga naik – harga obligasi turun – nilai (harga) 

opsi beli meningkat dengan adanya tanggal exercise 

opsi yang semakin lama. 

c. Opsi Pada Mata Uang Investasi di luar negeri sangat 

rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang. 

Investor dapat melindungi investasi portofolionya 

dengan cara membeli opsi pada mata uang negara 

dimana investasinya berada. Misalnya, seorang 

investor Australia mempunyai sebagian besar 

portofolio investasinya di Jepang. Pada saat nilai mata 

uang Yen melemah terhadap Dollar Australia, investasi 

investor Australia di perusahaan Jepang akan 
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kehilangan nilainya. Tetapi adanya opsi (hak) untuk 

membeli Yen Jepang dengan kurs yang lemah dapat 

dijual dengan profit dan mengurangi kerugian pada 

nilai investasi. 

d. Opsi Pada Kontrak Futures. Opsi tersedia dalam 

banyak jenis kontrak futures suku bunga dan saham. 

Opsi pada kontrak futures memberikan pemegangnya 

hak untuk melakukan sesuatu – jual atau beli – pada 

kontrak-kontrak futures. Ada beberapa keuntungan 

yang menjadikan alasan mengapa seorang investor 

tertarik untuk memegang hak opsi pada sebuah kontrak 

futures, antara lain adalah leverage dan spekulasi 

dengan risiko terbatas. (a) Pembeli dari sebuah opsi 

beli (call option) pada kontrak futures memiliki tingkat 

“leverage” yang lebih dibandingkan pembeli dari 

sebuah opsi beli biasa. Karena biasanya jika pemegang 

opsi melaksanakan haknya, dia harus segera 

mempunyai sejumlah uang kas. Pada kasus opsi beli 

pada kontrak futures, ketika pemegang opsi berniat 

melaksanakan haknya dia hanya meletakkan sejumlah 

uang untuk margin saja. Jumlah uang yang relatif 

sedikit ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan 

besar pada saat penyelesaian kontrak futures. (b) Opsi 
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pada kontrak futures dapat digabungkan dengan 

kontark futures biasa untuk berspekulasi dengan risiko 

yang rendah, atau mendapatkan keuntungan dari 

pergerakan harga yang menguntungkan tetapi 

membatasi risiko kerugian. Contoh dari ini adalah 

membeli opsi jual (put option) pada kontrak futures 

suku bunga. Jika harga futures turun, spekulan dapat 

mengimbangi kerugiannya dengan keuntungan yang 

didapat dari opsi jual karena apabila harga spot turun, 

posisi “long” (beli) pada futures bernilai turun dan pada 

opsi jual menguntungkan. 

 

7.6 Valuasi dari Opsi 

Mengetahui nilai sebenarnya (intrinsic value) dari 

suatu opsi adalah hal yang penting. Jika seseorang dapat 

menentukan nilai intrinsic ini, maka nilai pasar dari opsi akan 

dapat ditentukan. Kenyataannya, menentukan nilai intrinsic 

suatu opsi tidaklah sederhana, karena banyak ditentukan oleh 

faktor-factor eksternal.  

Jika harga pasar saham (P) lebih besar dari exercise 

price (E) dari opsi beli atau posisi beli adalah in the money, 

maka nilai intrinsic opsi beli adalah P-E. sebaliknya jika harga 

pasar saham (P) lebih kecil dari exercise price (E) dari opsi beli 
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atau posisi opsi beli adalah out of money, maka nilai intrinsic 

opsi adalah 0, karena opsi beli tidak akan digunakan 

disebabkan membeli saham di pasar modal lebih murah. 

Uraian ini secara matematis sebagai berikut: 

Nilai intrinsic opsi beli = Maksimum  

Sedangkan nilai instrinsik untuk opsi jual berlawanan 

dengan opsi beli. Jika harga pasar saham (P) lebih kecil dari 

exercise price (E) dari opsi jual atau posisi jual adalah in the 

money, maka nilai intrinsic jual adalah E-P. sebaliknya jika 

harga pasar saham (P) lebih besar dari exercise price (E) dari 

opsi jual atau posisi opsi jual adalah out the money, maka nilai 

intrinsic opsi jual adalah 0, karena opsi jual tidak akan 

digunakan disebabkan menjual saham di pasar modal lebih 

tinggi. Uraian di atas secara matematis dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

Nilai intrinsic opsi jual = Maksimum  

 

7.7 Risiko Opsi 

Sebelum investor memutuskan untuk ber-transaksi 

Kontrak Opsi Saham (KOS), pada dasarnya harus mengetahui 

secara keseluruhan risiko-risiko yang terkait dengan option 
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(KOS) dan bersiap untuk menerimanya. Berikut ini beberapa 

risiko yang terkait dengan option:84 

a. Risiko Umum:  

1) Option bersifat kompleks, berisiko, dan tidak cocok 

bagi kebanyakan investor Ini berlaku bagi pembelian 

dan penjualan (sebagai writer) opsi. Kecuali anda 

mengerti secara jelas hak-hak dan kewajiban dari 

sebuah transaksi opsi – dan risiko yang terlibat 

didalamnya, terutama saat terjadi pergerakan a secara 

ekstrim – anda sebaiknya menghindari perdagangan 

opsi. 

2) Pada saat membeli option atau ketika writing a 

covered call option, investasi yang dilakukan mungkin 

akan mengalami kerugian 100% Ini termasuk premium 

yang harus dibayar dan biaya komisi transaksi anda. A 

covered call option adalah bahwa anda telah memiliki 

saham acuan opsi (underlying stock) sebelumnya. 

Seperti yang akan dijelaskan dibawah ini, bahwa 

uncovered options dapat mengakibatkan anda akan 

mengalami kerugian investasi hingga lebih dari 100%.  

 
84 Safitra, D. A., Nugroho, R. A., & Irwanto, Y. Stock Option. 

Hlm. 10-11. 
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3) Banyak faktor yang mempengaruhi harga dari sebuah 

kontrak option Harga bisa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti hubungan antara harga exercise/strike 

price dengan harga pasar dari saham acuannya, tanggal 

jatuh tempo opsi dan fluktuasi harga atau karakteristik 

lain dari saham acuan. 

4) Kondisi pasar (market) atau pembatasan perdagangan 

sementara Jika pasar dari opsi yang diperdagangkan 

tidak tersedia – secara sementara atau permanen – para 

investor tidak dapat melaksanakan transaksi penutupan 

posisi terbukanya, dan khusus option writer tetap wajib 

bertanggung jawab hingga tanggal jatuh tempo atau 

saat di exercise assignment. Sebagai tambahan, pasar 

opsi atau badan regulator, dengan pertimbangannya 

sendiri dapat melakukan pembatasan/ penghentian 

perdagangan opsi tertentu atau pelaksanaan hak 

(exercise) kontrak opsi dari waktu ke waktu. 

5) Opsi indeks memiliki karakteristik khusus dan risiko-

risiko lainnya. Exercise Opsi Indeks diselesaikan secara 

tunai (cash settlement) bukan dengan saham acuannya. 

Sebagai tambahan, oleh karena harga exercise dari 

Opsi Indeks selalu berdasarkan pada nilai penutupan 

indeks, maka opsi indeks yang in-the money pada saat 
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waktu perdagangan dapat menjadi out-the-money pada 

saat nilai penutupan indeks dihitung – hal tersebut 

adalah risiko yang harus dipertimbangkan pada saat 

anda menempatkan order untuk exercise sebelum nilai 

penutupan indeks diumumkan. 

b. Risiko Tambahan atas Uncovered Options. Penjualan 

(seller uncovered options) hanya cocok bagi investor yang 

mengerti risiko-risikonya, memiliki kemampuan keuangan 

dan kemampuan untuk menanggung kerugian yang 

potensial, dan mempunyai aset-aset likuid yang dapat 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan margin yang 

ditetapkan. 

1) Setiap saat anda menjual uncovered options, anda 

langsung menghadapi kemungkinan kerugian keuangan 

yang potensial. Jika nilai instrumen-instrumen saham 

acuan bergerak berlawanan arah dengan posisi terbuka 

anda, maka kerugian anda bisa beberapa kali lipat lebih 

besar daripada biaya opsi itu sendiri. Jika sebuah 

instrumen saham acuan dipengaruhi oleh pergerakan 

harga yang cepat atau volume perdagangan yang 

tinggi, anda mungkin tidak dapat untuk menutup posisi 

terbuka anda dan anda mungkin terpaksa menerima 

kerugian yang menjadi lebih besar. 
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2) Dengan uncovered options, potensi kerugian anda tidak 

terbatas. Ini termasuk penjualan uncovered call dan 

kombinasi penjualan (penjualan pada put dan call di 

instrumen saham acuan yang sama). Risiko pada 

penjualan uncovered options secara teori tidak selalu 

pasti menyebabkan kerugian tak terbatas tetapi dalam 

prakteknya bisa terjadi kerugian yang potensial. 

3) Penjualan uncovered options akan menyebabkan 

margin call. Ketika nilai instrumen saham acuan 

bergerak berlawanan arah dengan posisi terbuka 

uncovered options anda, pialang anda akan meminta 

pembayaran margin tambahan. Jika anda tidak dapat 

memenuhi pembayaran margin tambahan tersebut, 

pialang anda akan menjual jaminan (collaterall) saham-

saham yang ada di account anda, me-likuidasi posisi 

terbuka opsi, atau mengambil langkahlangkah lain 

sesuai yang telah tercantum pada perjanjian antara 

pialang dengan anda. 

4) American-style option berbeda dengan European-style 

option. Penjualan pada American-style option setiap 

saat dapat di exercise oleh Taker setelah anda 

melakukan penjualan opsi hingga tanggal jatuh tempo 
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opsi. Sebaliknya, penjualan pada European-style option 

hanya bisa di exercise pada suatu waktu tertentu. 

 

7.8 Option Pricing Theory  

Option Pricing Theory merupakan salah satu dalam 

rerangka acuan teori keuangan modern. Perkembangan teori 

opsi secara analitik dimulai oleh Bachelier tahun 1900, sebagai 

peletak dasar bagi teori opsi dengan menggunakan pendekatan 

matematis dalam perhitungan harga menghitung nilai opsi, 

dasar dari teori opsi yang yang dikembangkan dengan 

mengasumsikan bahwa perubahan harga saham mengikuti 

gerak Brownian dan imbal hasil saham yang mengikuti 

distribusi normal.85 

Black & Scholes, memberikan pondasi fundamental 

dalam pembentukan harga opsi. Black & Scholes menjawab 

permasalah dalam perhitungan opsi sehingga lebih baik dari 

segi teoritis ataupun praktis. Model ini menggunakan variabel 

aset bebas risiko (risk free asset) sebagai dasar perhit ungan t 

ingkat imbal hasil yang diharapkan, variabel ini menggantikan 

variabel expected return. Dasar pemikiran dari digantinya 

 
85 Hendrawan, R. (2010). Perbandingan Model Opsi Blackscholes 

Dan Model Opsi Garch Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Keuangan dan 

Perbankan, 14 (1), hlm. 14. 
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variabel expected return dengan risk free adalah jika proses 

harga mengikuti proses stokastik, maka akan mengikuti 

perubahan harga saham  : 

 ………. Pers 1 

 

dan perubahan harga opsinya , persamaanya 

sebagai berikut: 

 …. Pers 2  

 

Ini berarti bahwa perubahan harga saham ( ) dan 

perubahan harga opsi  sama pada interval perubahan 

waktu, berdasarkan Ilo process, maka wiener process dari 

saham dan opsi sama, sehingga dengan wiener process saling 

meniadakan dengan memegang portfolio dari saham dan opsi.  

Portfolio tersebut dengan melakukan posisi beli pada 

opsi dan posisi jual pada saham, sehikngga nilai dari portofolio 

( ) tersebut menjadi: 

 ……. Pers 3 

Maka perubahan nilai portfolio  tersebut pada 

interval menjadi: 
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 ……. Pers 4 

Jika kedua persaman 1 dan 2 di atas disubstitusikan 

dengan persamaan 4 maka imbal hasil yang diperoleh:  

 …… pers 5 

Karena persamaan (5) tidak memiliki unsur risiko, 

maka portfolio yang terbentuk harus bebas t, ini berarti bahwa 

imbalrisiko selama periode hasil yang dihasilkan dari 

portfolio tersebut harus sama dengan imbal hasil dari suku 

bunga bebas risiko. Karena jika imbal hasil yang dihasilkan 

lebih tinggi dari risk free rate, maka arbitrase dapat terjadi 

dengan cara menjual aset bebas risiko dan membeli portfolio, 

dan jika imbal hasil yang dihasilkan lebih rendah dari 

portfolio, maka arbitrase terjadi dengan menjual portfolio dan 

membeli aset bebas risiko. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka persamaannya menjadi: 

…… pers 6 

Dimana  adalah suku bunga bebas risiko. Dalam 

investasi syariah suku buang bebas risiko dapat digantikan 

dengan tingkat imbal hasil Sertifikat bank Indonesia Syariah 

(SBIS).  
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7.9 GARCH Option Model 

Kallsen & Taqqu, dengan menggunakan metode 

simulasi montecarlo, mencoba mengembangkan cont inuous t 

ime GARCH. Metode ini dikembangkan sebagai bentuk kritik 

terhadap metode discrete time GARCH yang dikembangkan 

oleh Duan. Hasil penelitian menunjukkan kerangka model 

continuous time GARCH dapat digunakan untuk membuat 

model opsi GARCH. Heston & Nandi, mengaplikasikan model 

continuous time GARCH dengan mengasumsikan bahaa harga 

saham saat ini memiliki variance yang mengikuti proses 

GARCH. Model yang dibangun oleh Hest on & Nandi 

dilandasi oleh dua asumsi, yaitu: Pertama, harga saat ini 

mengikuti persamaan: 

 

Kedua, nilai opsi pada saat jatuh tempo mengikuti 

model Black – Scholes Option Pricing Model. 

7.10 Model Opsi Black-Scholes  

Model Opsi Black Scholes dikembangkan oleh Fisher 

Black dan MyronScholes di tahun 1973. Model penilaian opsi 

dari Blach-Scholes ini dimakasudkan untuk opsi Eropa.  
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Dalam membangun modelnya, Black-Scholes 

menggunakan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi ini adalah 

sebagai berikut:86 

a. Saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah 

membayar dividen selama umur opsi. 

b. Tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi 

dan sahamnya.  

c. Tingkat suku bunga bebas risiko kosntan selama umur 

opsi. 

d. Pembeli saham dapat meminjam pinjman jangka pendek 

dengan tingkat suku bebas risiko. 

e. Penjualan jangka pendek diijinkan dan penjual pendek 

akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu.  

f. Opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo 

g. Pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi 

teus menerus. 

h. Harga pasar saham-saham bergerak secara acak. 

Rumus penilaian Black schools untk opsi beli adalah 

sebagai berikut: 

 

 
86Hartono, J. (2001). Teori Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: 

BPFE, hlm. 478-479. 



Manajemen Resiko Investasi Syariah: Finansial Asset | 197 
                    UIN Mataram Press 

 

 

 

Notasi: 

HOB: harga pasar opsi beli 

P: harga pasar saham 

: luas area di bawah kurva normal untuk nilai  

: luas area di bawah kurva normal untuk nilai  

: exercise price (nilai penggunaan) dari opsi 

: bilangan natural, basis dari logaritma natural, yaitu 

sebesar 2, 71823 

: tingkat suku bunga bebas risiko 

: waktu sisa dari opsi sampai jatuh tempo, diukur 

dengan pecahan tahun 

: logaritma natural 

:varian dari return saham 

: deviasi standar dari return saham 

 

7.11 Tujuan Memperdagangkan Option  

Apabila dilihat dari manfaat yang melekat dengan 

option, pada dasarnya ada tiga tujuan dilakukannya 
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perdagangan option, yaitu sebagai sarana manajemen risiko, 

menambah (memperbesar) pendapatan, dan berinvestasi.  

1. Sarana Manajemen Risiko Dengan adanya option, Taker 

dimungkinkan untuk mengelola risiko terkait dengan 

underlying asset yang dimilikinya ataupun yang hendak 

dibelinya. Dengan adanya put option, maka taker dapat 

melakukan hedging atas penjualan underlying assets. 

Dengan demikian potensi kerugian yang mungkin dialami 

apabila terjadi penurunan harga underlying assets pada saat 

penjualan aset tersebut dapat diminimalisir. Begitupula 

dengan adanya call option, taker dapat meminimalisir 

potensi kerugian yang mungkin dialami pada saat 

pembelian underlying asset ketika terjadi kenaikan harga 

yang signifikan. 

2. Menambah Pendapatan Selain untuk kepentingan 

manajemen risiko, perdagangan option juga dimaksudkan 

untuk menambah pendapatan. Dengan adanya fleksibilitas 

pelaksanaan (exercise) atas option tipe Amerika, taker 

dapat memaksimalkan keuntungan dengan meng-exercise 

call option maupun put option yang dimilikinya sesuai 

dengan harga yang diharapkan. Bagi writer, penerbitan 

option juga akan memberikan tambahan pendapatan 

berupa premi yang dibayar oleh Taker selain dividen yang 
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diterima dari perusahaan terkait denga underlying stock 

yang dimilikinya. 

3. Sarana Investasi Adanya perdagangan option juga 

dimaksudkan untuk menambah instrumen investasi. 

Pemodal (investor) dapat melakukan diversifikasi 

portofolio untuk tujuan memperkecil risiko investasi 

portolio lainnya yang ia miliki. 
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BAB VIII 

 

PENUTUP 

 

8.1 Rumusan Kajian 

Objek kajian buku ini adalah mengenal risiko investasi 

syariah khususnya pada bidang financial asset. Kajian ini 

dimulai dari bagaimana Islam memandang dunia investasi 

seperti tercantum dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18.  

ٓأَيَُّهَا َََءاَمنَََُلَِّذينََٱَََيََٰ ََٱََتَّقُوا َٱوا  اَقَدََّمۡتََََّللَّ َوَََوۡلتَنظُۡرَنَۡفٞسَمَّ ََهٱََتَّقُوا َٱِلغَٖدۖ ََََّللَّ ََٱإِنَّ ََََّللَّ َخبِيُرۢ

١٨ََبَِماَتَۡعَملُوَنَ

Ayat tersebut memberikan pesan moral bahwa manusia 

dianjurkan untuk melakukan investasi sebagai bekal untuk 

masa mendatang. Segala aktivitas investasi diniatkan sebagai 

ibadah kepada Allah swt. Investasi dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan baik diri individu maupun keluarga demi 

kesejahteraan. Firman Allah swt. dalam al-qur’an Surat Annisa 

ayat 9 menjelaskan secara eksplisit agar setiap individu 

meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara 

mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah 
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satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam 

bentuknya. 

Melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang 

harus dihindari antara lain: Investasi terbebas dari unsur Riba, 

Investasi terhindar dari unsur Gharar, Investasi terhindar dari 

unsur Maysir, Investasi terhindar dari unsur haram dan 

Investasi terhindar dari unsur Syubhat. 

Kajian ini pun membahas berbagai jenis risiko yang 

dihadapi ketika berinvestasi mulai dari Risiko Statis, risiko 

Dinamis, risiko fundamental sampai ke risiko khusus. Dimana 

pengertian masing-masing resik tersebut sebagai berikut 

Risiko dinamis adalah risiko yang diakibatkan oleh perubahan 

ekonomi seperti perubahan tingkat harga, selera konsumen, 

perubahan pendapatan dan pengeluaran, kemajuan teknologi 

yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Sedangkan risiko 

statis adalah risiko yang menimbulkan kerugian selain 

disebabkan perubahan ekonomi seperti bencana alam atau 

ketidakjujuran antara satu individu dengan yang lain. Risiko 

Fundamental adalah risiko yang bila terjadi dampak 

memberikan dampak kerugian finansial hingga jiwa. Misalnya, 

dampak covid-19 menyebabkan banyak karyawan yang 

dirumahkan sehingga menimbulkan kerugian finansial dalam 

jumlah banyak. Sedangkan risiko khusus adalah risiko yang 
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menimbulkan kerugian dan berdampak hanya untuk diri 

individu sendiri/personal. 

Proses manajemen risiko adalah serangkaian langkah-

langkah yang harus diselesaikan individu, organisasi atau 

perusahaan dalam mengelola risiko. Ada beberapa langkah-

langkah dalam manajemen risiko:87 

a. Penentuan tujuan 

Penentuan tujuan merupakan langkah awal dari proses 

manajemen risiko yang dimulai dengan penetapan visi, 

mis, tujuan dari manajemen risiko yang akan diterapkan. 

b. Identifikasi risiko 

Identifikasi risiko merupakan tahapan tersulit sebab aka 

nada keberlanjutan dalam proses manajemen risiko. 

Beberapa manajer investasi meggunakan berbagai 

pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi risiko. 

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara melihat potensi 

risiko yang sudah ada maupun risiko yang akan timbul. 

Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal 

dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya 

peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor 

ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan 

 
87 Emmet&Therese. (2008). Fundamental Of Risk An Insurance. 

USA: John Wiley & Sons, Inc, hlm.24. 
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sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah 

merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya 

kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan 

eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi 

kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang 

merugikan (peril). 

Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen 

dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang 

merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi 

oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank 

menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit 

(kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya).  

Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan 

sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi risiko 

pasar. Setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda-

beda karakteristiknya 

c. Evaluasi risiko 

Evaluasi risiko dilakukan dengan melakukan pengukuran 

kerugian potensial yang terjadi dengan membandingkan 

apakah hasil pengelolaan risiko masih dalam toleransi 

risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa 

teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko 

tersebut. 
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Islam sangat menginginkan umatnya untuk 

mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan 

perencanaan agar lebih baik di masa mendatang. Pandangan 

Islam dalam pengelolaan risiko baik bagi individu, organisasi 

maupun perusahaan dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam 

menafsirkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang 

raja terdapat dalam al-Qur’an Surat Yusuf ayat 43 sebagai 

berikut: 

َوقَاَل اْلَمِلُك إِن ِي أََرى َسْبَع بَقََرات  ِسَمان  يَأْكُلُُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبَع سُنباُلَت   

ْءيَا تَ ُخْضر  َوأَُخَر يَابَِسات  يَاأَيَُّها اْلَمألُ أَْفتُ  ونَ ْعبُرُ ونِي فِي ُرْءيَاَي إِن كُنتُْم ِللرُّ  

Artinya:  

“Raja berkata [kepada orang-orang terkemuka dari 
kaumnya]: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh 
ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh 
ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir [gandum] 
yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-
orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang 
ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi."  

 

Islam menyediakan berbagai instrument untuk 

berinvestasi khususnya pada bidang financial asset yaitu 

antara lain saham syariah, obligasi syariah serta instrument 

derivative yang sesuai dengan prinsip Islam. 

Saham syari’ah adalah saham-saham perusahaan publik 

yang operasionalnya memenuhi perinsip-prinsip syari’ah. 
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Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syari’ah di Pasar Modal, menjelaskan kriteria perusahaan 

publik atau emiten yang berhak memperdagangkan sahamnya 

di pasar modal syari’ah yaitu dari segi a) Jenis usaha, produk 

barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan 

perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan 

Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip 

Syariah. Adapun Jenis kegiatan usaha yang bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip Syariah yaitu perjudian dan permainan 

yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, lembaga 

keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional, produsen, distributor, serta pedagang 

makanan dan minuman yang haram; produsen, distributor, 

dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat serta melakukan investasi pada 

Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) 

hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih 

dominan dari modalnya; b) Emiten atau Perusahaan Publik 

yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk 

menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai 

dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan; c) Emiten 

atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib 
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menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip 

Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer; d) Dalam 

hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek 

Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut 

di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah 

bukan sebagai Efek Syariah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 

32/DSNMUI/IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan 

obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten 

kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 

syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar 

kembali dana obligas pada saat jatuh tempo. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa 

obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas 

bunga tetap, prinsip obligasi syariah tidak mengenal adanya 

hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul 

akibat adanya transaksi atas aset / produk maupun jasa yang 

tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Obligasi 

syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada 

prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang pituang, 

melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan 
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muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain 

dari mudharabah. 

Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah 

diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) sebagai pengelola 

(mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib maal). Dalam 

harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh 

tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi 

konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat 

pada pendapatan dan return. Perbedaan yang paling mendasar 

antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada 

penetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan / ditentukan 

di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah 

saat dilakukan transaksi (jual beli) belum ditentukan besarnya 

bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian 

hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. 

Obligasi syariah adalah surat utang yang mempunyai 

maturity date (jatuh tempo) lebih dari satu tahun, yang 

dilakukan dengan cara membeli obligasi syariah yang 

diterbitkan oleh bank syariah dengan nisbah tertentu. 

Ajaran Islam tidak melarang seseorang untuk 

melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun, 

asalkan mempunyai tujuan yang baik, bersih (terhindar dari 
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riba, maisir, dan gharar) dan sanggup memenuhi syarat dan 

rukun, misalnya rukun dan syarat jual beli. 

Opsi didefinisikan sebagai hak untuk (membeli/ Call 

atau menjual/put) saham. Sebagai suatu hak, pelaksanaannya 

sangat bergantung pada kehendak pemodal atau manajer 

keuangan. Biasanya, opsi diterbitkan dalam bentuk surat oleh 

seseorang atau badan usaha yang ingin mencari dana segar, 

ataupun untuk menghindar dari risiko perbahan harga saham di 

bursa. 

Dalam prakteknya untuk menghindari penyimpangan 

syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valas harus 

terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Oleh karena itu, 

jual beli, dalam hal ini adalah bisnis valas, harus dilakukan 

secara kontan. Motif pertukarannya pun tidak boleh bersifat 

spekulatif yang dapat menjurus pada judi (maisir), melainkan 

untuk membiayai transaksi- transaksi yang dilakukan 

perusahaan dan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan 

konsumsi, investasi, expor-impor atau komersial, baik berupa 

barang maupun jasa. 

Jadi, transaksi derivatif yang dilakukan dengan motif 

spekulasi hukumnya haram. Namun, jika dilakukan untuk 

tujuan hedging,yaitu untuk menghindari risiko kerugian akibat 

perubahan kurs, maka hukumnya adalah mubah, karena 
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didalamnya mengandung maslahah bagi kedua belah pihak. 

Jika dilihat dari sisi jual beli, transaksi Hedging dikategorikan 

pada jual-beli salam (pesanan), karena merupakan transaksi 

yang berjangka (mempunyai tenggang waktu). 

 

8.2 Rekomendasi Kajian 

Kajian mengenai manajemen risiko investasi sariah 

khsusnya bidang financial asset telah penulis lakukan dengan 

penuh rasa tangung jawab, namun karena waktu ang sangat 

singkat serta topic kajian yang sifatnya terbatas, maka 

persalan-persoalan tertentu dalam kajian manajemen risiko 

investasi syariah khususnya bidang financial asset belum bisa 

dibahas lebih mendalam dalam buku ini. Persoalan-persoalan 

tersebut akan menjadi bahan kajian berikutnya bagi siapapun 

yang ingin mengkajinya di masa yang akan datang, antara lain: 

a. Kajian dalam buku ini terbatas pada pemaparan teori 

semata sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mendukung menguatkan serta melengkapi variable-

variabel kajian yag ada dalam buku ini. 

b. Risiko investasi syariah terbagi menjadi risiko financial 

asset dan riil asset. Dalam buku ini hanya membahas risiko 

financial asset sehingga diharapkan penulisan selanjutanya 

berkaitan dengan risiko riil asset sehingga dapat 
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memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang investasi 

syariah.  
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