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PENGANTAR DEKAN FEBI

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT 
karena pada akhirnya  buku yang berjudul  Manajemen  
Keuangan dan Investasi Syariah” yang disusun oleh 
Dahlia Bonang, M.SI dan Abdul Hadi Sukmana, ME 
(Dosen Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Mataram dapat 
diterbitkan. Saya menyambut gembira atas kerja keras 
dan keseriusan penulis sehingga dapat terealisasinya 
penerbitan buku ini. 

Terbitnya buku ini diharapkan dapat membuat 
spirit bagi dosen lain di lingkungan FEBI UIN 
Mataram untuk membuat karya ilmiah dalam rangka 
memperkaya khasanah keilmuan UIN Mataram. Geliat 
karya ilmiah selain untuk memperkaya khasanah 
kelimuan di lingkungan UIN Mataram, diharapkan 
dapat juga  mendorong terealisasinya pencapaian target 
visi misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam untuk 
menjadi unggul dan terkemuka di tahun 2022.
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Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat baik 
bagi mahasiswa, kalangan akademisi, investor maupun 
khalayak umum khususnya yang ingin memperdalam 
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perusahaan, organisasi atau entitas bisnisnya lainnya.

Mataram,   Desember 2020

Dekan FEBI UIN Mataram

Dr. H.Ahmad Amir Aziz, M.Ag
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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat dan karunianya sehingga  
buku yang berjudul  Manajemen  Keuangan 

dan Investasi Syariah telah dapat diselesaikan. Harapan 
kami, para pembaca dapat memperoleh gambaran 
tentang pengelolaan keuangan  sebagai dasar dalam 
pertimbangan dalam berinvestasi yang berlandaskan 
prinsip-prinsip syariah. Bagi kalangan mahasiswa, 
buku ini bisa menjadi referensi konseptual secara detail 
mengenai manajemen keuangan dan investasi syariah. 
Sehingga mahasiswa sebagai calon investor muslim 
mampu menerapkannya dalam mengelola investasi 
baik dalam bentuk real asset dan financial asset..

Buku ini membahas berbagai teknik analisis dan 
perhitungan dalam mengelola keuangan perusahaan, 
mampu membuat perencanaan keuangan dan 
menganalisis laporan keuangan sehingga dapat memiliki 
bekal pengetahuan dalam perencanan keuangan dan 
investasi berbasis syariah. Penulis berharap kehadiran 
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buku ini dapat memberikan inspirasi dan solusi  terhadap 
berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan 
dan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
sehingga buku ini dapat terbit. Kami menyadari masih 
terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik 
dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat 
diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi maanfaat 
bagi pembaca khususnya dan bagi semua pihak yang 
membutuhkan.

Mataram,   Desember 2020
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Bab I
MANAJEMEN KEUANGAN

A.	 Definisi	Manajemen	Keuangan

Keuangan dapat diartikan sebagai ilmu 
dan seni dalam mengelola uang. Secara 
individu, keuangan berkaitan dengan 

keputusan individu tentang seberapa banyak pendapatan 
yang individu belanjakan, seberapa banyak individu 
menabung, dan bagaimana seseorang menginvestasikan 
pendapatannya melalui tabungan  

Dalam konteks bisnis, keuangan melibatkan jenis 
keputusan yang sama dalam mengelola keuangan. 
Bagaimana perusahaan meningkatkan pendapatan 
dari investor, bagaimana perusahaan menginvestasikan 
uang dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan, 
dan bagaimana perusahaan memutuskan apakah akan 
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menginvestasikan kembali keuntungan dalam bisnis 
atau mendistribusikannya ke sektor lain. 

Manajemen keuangan seringkali dikaitkan dengan 
keuangan bisnis yang merupakan bidang khusus 
keuangan sehingga berhubungan dengan pengambilan 
keputusan dalam suatu entitas bisnis. Prinsip-prinsip 
manajemen keuangan tidak hanya terbatas pada 
keuangan perusahaan, namun manajemen keuangan 
berlaku juga  untuk bentuk entitas bisnis lain dan 
entitas pemerintah. Manajemen Keuangan diperlukan 
terutama bagi manajer keuangan dalam menentukan 
keputusan investasi dan keputusan pendanaan pada 
organisasi bisnis baik perseroan, kemitraan, perseroan 
terbatas, korporasi ataupun entitas pemerintah.

M..Anwar.mendefinisikan.manajemen.keuangan.
sebagai suatu disiplin Ilmu yang mempelajari tentang 
pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi 
pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun 
pembagian hasil keuntungan perusahaan.1.Definisi.lain.
dari Irham Fahmi, manajemen keuangan merupakan 
penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, 
mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 
seorang manajer keuangan dengan mempergunakan 
seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, 
mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan 
mampu. memberikan. profit. atau. kemakmuran. bagi.

1M. Anwar, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, 
( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5.
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para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) 
usaha bagi perusahaan.2

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka 
manajemen. keuangan. dapat. didefinisikan. sebagai.
segala bentuk aktivitas perusahaan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dimulai dari cara memperoleh 
dana untuk kebutuhan modal kerja, menggunakan atau 
mengalokasikan dana serta mengelola aset yang dimiliki 
untuk mencapai tujuan utama perusahaan. 

Sebagian besar bisnis dimulai oleh seorang 
investor yang bersedia menginvestasikan modalnya 
dengan imbalan tingkat pengembalian investasi. Berapa 
keuntungannya? Seperti yang dikatakan para ekonom 
keuangan, semakin berisiko investasinya, semakin 
tinggi pengembalian yang diharapkan. 

Uang yang digunakan investor untuk memulai 
perusahaan disebut sebagai modal awal perusahaan. 
Uang ini diinvestasikan disebut aset perusahaan dimana 
mencakup segala sesuatu mulai dari item yang paling 
jelas seperti properti, pabrik, dan peralatan, inventaris, 
dan uang tunai, hingga item yang kurang jelas seperti 
keuangan pelanggan. Dalam beberapa kasus, terutama 
dalam kasus perusahaan kecil, investor membuat semua 
keputusan investasi perusahaan. Dalam kasus lain, 
misalnya ketika perusahaan orang lain berkembang 
manajemen perusahaan diberi tugas untuk membuat 
keputusan. Bertujuan untuk memenuhi keuntungan 

2Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, (Bandung: 
Penerbit Alfabeta,2014), 2
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yang diharapkan investor, setelah memilih investasi 
optimal, bisnis harus menggunakan investasi tersebut 
untuk menghasilkan barang dan / atau jasa yang akan 
dijual kepada pelanggan.

Dalam menghasilkan penjualan ini, perusahaan 
akan mengeluarkan beberapa biaya, misalnya, biaya 
bahan dan produksi, biaya penyimpanan dan distribusi, 
biaya terkait karyawan, dan pajak. Apa yang tersisa 
setelah mengumpulkan pendapatan dan membayar biaya 
terkait adalah laba perusahaan, yang merupakan dasar 
untuk memperkirakan laba atas investasi investor.

Gambar.1.1 
Kerangka Dasar Keuangan Perusahaan

B.	 Definisi	Manajemen	Investasi
Manajemen investasi merupakan salah satu bidang 

dalam keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan 
dana baik individu maupun lembaga. Ada lima aktivitas 
yang dilibatkan dalam proses manajemen investasi. 
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Adapun aktivitas yang dilibatkan dalam proses 
dalam Manajemen investasi meliputi: 3. 

1.	 Menetapkan	Tujuan	Investasi
Menetapkan tujuan investasi diawali dengan 

menganalisis secara menyeluruh tujuan investasi 
dari entitas dana yang dikelola. Entitas ini dapat 
diklasifikasikan. sebagai. investor. individu. dan. investor.
institusi..Masing-masing.klasifikasi.ini.terdapat.berbagai.
tujuan investasi. Seorang investor individu memiliki 
tujuan mengumpulkan dana untuk membeli rumah 
atau mengalokasikan dana ke sektor lainnya seperti; 
memiliki dana yang cukup persiapan pensiun pada usia 
tertentu, atau  mengumpulkan dana untuk membayar 
biaya kuliah anak-anak. Seorang investor individu dapat 
menggunakan jasa penasihat atau konsultan keuangan 
dalam menetapkan tujuan investasi.

Investor Institusi merupakan institusi yang 
melakukan penanaman modal secara kelompok atau 
badan yang terdiri atas perusahaan-perusahaan asuransi, 
bank, lembaga simpan pinjam, dan perusahaan investasi. 
Investor institusi meliputi: Dana pensiun, Lembaga 
penyimpanan (bank komersial, asosiasi simpan pinjam), 
Perusahaan asuransi (perusahaan jiwa, properti dan 
kecelakaan, dan perusahaan kesehatan)., Perusahaan 

3Frank J. Fabozzi and  Pamela Peterson Drake, Capital Market, 
Financial Management, And Investment management, (New Jersey: John 
Wiley and Sons, Inc, 2009), 577-582.
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investasi yang diatur (reksadana), pemerintah kota, dan 
lembaga pemerintah.

Perbedaan mendasar antara investor 
individu dengan investor institusi terletak pada 
pertanggungjawaban pengelolaan dana. Investor individu 
tidak memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dananya, sedangkan investor institusi 
memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dana minimal tiga bulan sekali.

2.	 Menetapkan	kebijakan	investasi,	
Pengaturan kebijakan dimulai dengan keputusan 

menentukan alokasi aset. Artinya, bahwa keputusan 
yang diambil harus menentukan bagaimana dana yang 
akan diinvestasikan didistribusikan pada sektor yang 
menjadi prioritas asset. Beberapa investor institusional 
yang membuat keputusan alokasi aset hanya berdasarkan 
pemahaman terhadap karakteristik pengembalian 
risiko berbagai kelas aset dengan hasil yang diharapkan. 
Namun demikian, alokasi aset mempertimbangkan 
kendala atau batasan investasi. 

3.	 Penentuan	strategi	investasi,	
Penentuan strategi portofolio yang sesuai dengan 

tujuan investasi dan pedoman kebijakan investasi dari 
investor individu maupun investor institusi merupakan 
langkah ketiga dalam proses pengelolaan investasi. 
Strategi. portofolio.dapat.diklasifikasikan. sebagai. aktif .
atau pasif. Strategi portofolio aktif  menggunakan 
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informasi yang tersedia dan teknik peramalan untuk 
mencari kinerja yang lebih baik dari pada portofolio 
yang.terdiversifikasi.secara.luas..

Faktor terpenting dalam strategi aktif  adalah 
ekspektasi tentang faktor-faktor yang telah ditemukan 
yang dapat mempengaruhi kinerja kelas aset. Dengan 
menggunakan strategi saham bisa yang aktif  misalnya, 
hal ini mungkin termasuk dalam perkiraan pendapatan 
di masa depan, deviden ataupun rasio dari harga 
pendapatan. Maka dengan mengelola portofolio obligasi 
yang secara aktif, sehingga ekspektasi kedepannya 
mendapatkan estimasi suku bunga dan spread sektor. 
Adapun untuk portofolio yang melibatkan asing 
misalnya, dimana portofolio aktif  tersebut sangat 
membutuhkan estimasi dari nilai tukar serta bunga 
lokal itu sendiri.

Untuk strategi portofolio pasif  yang melibatkan 
input minimal ataupun sebaliknya strategi portofolio 
pasif  mengandalkan untuk mencocokkan beberapa 
indeks.pasar.maka,.dapat.melakukan.diversifikasi..Semua.
informasi yang dalam strategi pasif, mengasumsikan 
pasar.secara.efisien,.yang.mencerminkan.bahwa.harga.
yang memang dibayarkan untuk sekuritas sebagai 
akibatnya. Adapun dengan adanya ekstrem dari strategi 
aktif  dan pasif  ini. Sehingga banyak bermunculan 
strategi baru memiliki elemet keduanya. Misal, inti 
portofolio dapat dikelola secara pasif  dengan saldo yang 
dikelola secara aktif. 
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Pola. yang. penting. dari. cara. berfikir. tentang.
manajemen aktif  degan manajemen pasif  adalah dengan 
di dasarkan pada aktivitas berikut, dimana dilakukan oleh 
manajer: (1) mengambil keputusan yang tepat untuk 
membeli saham bagus dan menjualnya dengan waktu 
yang tepat pula, (konstruksi portofolio). (2) perdagangan 
sekuritas. (3) pemantauan portofolio. Pada dasarnya 
manajer haruslah aktif  dalam memberikan waktu yang 
tepat untuk konstruksi portofolio. Sebaliknya, dengan 
strategi pasif, manajer mencurahkan lebih sedikit waktu 
untuk aktivitas ini. 

Sedangkan untuk ranah obligasi, dalam 
mengklasifikasikan.beberapa.strategi.portofolio,.dimana.
secara terstruktur strategi tersebut merupakan jenis 
dari strategi yang digerakkan oleh kewajiban. Strategi 
portofolio terstruktur ialah strategi yang dimana 
portofolio tersebut dapat dirancang agar nantinya 
dapat mencapai kinerja yang maksimal dari beberapa 
kewajiban yang telah ditentukan dan harus dibayar. 
Untuk strategi ini, seringkali dipakai ketika manajer 
mencoba untuk mencocokkan dana yang telah diterima 
dari kegiatan portofolio investasi dengan kewajiban 
masa depan yang harus dibayar. 

Adapun pilihan yang diberikan antara manajemen 
aktif  dan pasif  tersebut, berkaitan dengan pilihan 
mana yang harus untuk dipilih? Maka, jawabannya 
ialah.bergantung.kepada.(1).seberapa.“efisiensi.harga”.
pasar tergantung dari pandangan klien atau pengelola 
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uang. (2) Toleransi akan risiko klien. (3) Sifat kewajiban 
klien. 

Sedangkan. untuk. efisiensi. harga. pasar. yang.
dimaksudkan dalam konteks ini, adalah bagaimana 
sulitnya dalam mendapatkan pengembalian lebih besar 
daripada manajemen pasif  itu sendiri, namun setelah 
menyesuaikan risiko yang terkait dengan strategi dan 
biaya transaksi dalam penerapan strategi.

4.	 Pemilihan	asset	tertentu,
Setelah strategi portofolio dipilih, langkah 

selanjutnya. adalah. memilih. aset. spesifik. yang. akan.
dimasukkan ke dalam portofolio. Dalam fase proses 
manajemen investasi inilah manajer aset mencoba 
membangun. portofolio. yang. efisien.. Portofolio. yang.
efisien. adalah. portofolio. yang. memberikan. tingkat.
pengembalian (Return) yang diharapkan untuk tingkat 
risiko (Risk) tertentu, atau dengan kata lain, risiko 
terendah untuk pengembalian yang diharapkan. 

5.	 Mengukur	dan	mengevaluasi	kinerja	investasi.
Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja investasi 

merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan 
investasi. Sebenarnya keliru jika dikatakan sebagai 
langkah terakhir karena proses pengelolaan investasi 
merupakan proses yang berkelanjutan. Langkah 
ini melibatkan pengukuran kinerja portofolio yang 
kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi kinerja 
tersebut terhadap beberapa tolak ukur.
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C.	 Ruang	Lingkup	Manajemen	Keuangan
Ruang lingkup manajemen keuangan mencakup 

banyak jenis keputusan. Berbagai  keputusan dalam 
manajemen.keuangan.dapat.diklasifikasikan.ke.dalam.
tiga kelompok yaitu; 

1.	 Keputusan	investasi,
Keputusan investasi berkaitan dengan peng gunaan 

dana maupun pembelian,  kepemilikan, atau penjualan 
semua jenis asset; misalnya perlukah  kita membeli 
mesin baru? Haruskah kita memperkenalkan lini produk 
baru dan menjual fasilitas produksi lama? Perlukah beli 
perusahaan yang sudah ada? Perlukah membangun 
gudang? Perlukah menyimpan uang di bank?

2.	 Keputusan	Pendanaan
Keputusan pendanaan berkaitan dengan cara 

memperoleh dana yang akan digunakan untuk 
investasi dan biaya operasional sehari-hari. Misalnya; 
haruskah manajer menggunakan dana yang diperoleh 
melalui pendapatan perusahaan? Haruskah manajer 
mendapatkan dana tambahan dari luar bisnis? 

Biaya operasional dan investasi perusahaan dapat 
diperoleh dari luar bisnis dengan menimbulkan hutang, 
seperti misalnya; melalui pinjaman bank, melalui 
penjualan obligasi, atau dengan menjual hak milik. 
Dengan adanya kewajiban untuk memperoleh dana 
dengan berbagai metode yang berbeda-beda membuat 
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keputusan pendanaan menjadi sangat penting bagi 
perusahaan atau organisasi.

3.	 Keputusan	Yang	Melibatkan	 Investasi	Maupun	
Pendanaan	
Keputusan bisnis yang secara bersamaan 

melibatkan investasi maupun pendanaan,  misalnya; 
sebuah perusahaan mungkin ingin mengakuisisi 
perusahaan lain merupakan keputusan investasi. Namun, 
keberhasilan akuisisi bergantung pada bagaimana akuisisi 
tersebut didanai. Apakah dengan meminjam uang tunai 
untuk memenuhi harga pembelian perusahaan, dengan 
menjual saham tambahan, atau dengan menukar saham 
yang ada. 

Jika manajer memutuskan untuk meminjam 
uang, dana yang dipinjam tersebut harus dilunasi 
dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, jika manajer 
memutuskan untuk mengumpulkan dana dengan 
menjual kepemilikan, dana tersebut tidak perlu 
dibayarkan kembali. Namun, penjualan semacam itu 
melemahkan kendali (laba yang diperoleh) pemilik saat 
ini.

Berbagai keputusan dalam pengelolaan keuangan 
yang melibatkan investasi, pendanaan, ataupun  
keduanya.itu..akan.berkaitan.dengan.dua.faktor.spesifik.
yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan (return) 
dan risiko (risk)
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D.	 Ruang	Lingkup	dan	Fungsi	Manajemen	Keuangan
Manajemen Keuangan memiliki tiga fungsi utama 

yaitu:

1) Keputusan Pembiayaan terdiri dari keputusan 
investasi dan keputusan dividen. Masing-masing 
fungsi ini memiliki jumlah fungsi anak perusahaan 
yang menyertainya. Keputusan Pembiayaan 
atau fungsi pembiayaan mengharuskan seorang 
manajer keuangan untuk memutuskan alternatif  
sumber keuangan. Untuk tujuan ini manajer 
keuangan. mengidentifikasi. semua. sumber.
keuangan yang tersedia dan mengevaluasinya 
berdasarkan berbagai parameter kuantitatif  dan 
kualitatif. Kemudian setelah itu memilih yang 
paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Keputusan Pembiayaan dapat dibagi lagi menjadi 
tiga fungsi utama: 

a. Menentukan Struktur Modal

 Yaitu proporsi dari berbagai sumber dalam 
keseluruhan modal perusahaan.

b. Menentukan Biaya Modal

 Yaitu menghitung biaya masing-masing 
sumber dan biaya keseluruhan sebagai rata-
rata tertimbang biaya modal

c. Analisis leverage

 Yaitu menganalisis risiko keuangan yang 
terkait dengan rencana pembiayaan 
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tertentu,.menghasilkan. profitabilitas. dalam.
hal pendapatan bagi pemegang saham dan 
memilih rencana yang sesuai. 

2) Keputusan Investasi

 Keputusan investasi melibatkan keputusan 
mengenai investasi jangka pendek dan jangka 
panjang sehingga dapat  dibagi lagi menjadi 
dua fungsi berikut: 

a. Keputusan manajemen modal kerja

 Keputusan ini melibatkan keputusan investasi 
jangka pendek atau investasi dalam aset 
lancar. Di sini manajer perlu memperkirakan 
keseluruhan kebutuhan modal kerja dan 
mengelola setiap komponen individu, yaitu 
kas dan setara kas, persediaan, piutang dan 
hutang.

b. Keputusan Penganggaran Modal

 Keputusan ini melibatkan keputusan 
investasi jangka panjang atau keputusan 
mengenai investasi pada aset tetap. Di sini 
manajer keuangan harus mengevaluasi 
setiap proyek alternatif  berdasarkan kriteria 
keuangan dan non keuangan tertentu yang 
telah ditentukan sebelumnya dan memilih 
salah satu yang memaksimalkan keuntungan 
bagi perusahaan
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3) Keputusan Dividen

 Keputusan Dividen melibatkan keputusan 
mengenai berapa banyak keuntungan bisnis yang 
akan didistribusikan sebagai dividen dan berapa 
banyak yang harus ditahan untuk ekspansi di masa 
depan. Pembayaran dividen terkadang memiliki 
pengaruh. yang. signifikan. terhadap. harga. pasar.
saham, kemungkinan dampak keputusan tersebut 
terhadap nilai pasar saham harus dinilai dengan 
hati-hati.

 Kebijakan dividen yang rasional harus bertujuan 
untuk meningkatkan harga pasar saham. Namun, 
para kritikus berpendapat bahwa perusahaan harus 
selalu menjajaki kemungkinan menginvestasikan 
laba ditahannya untuk ekspansi. Dalam kasus 
seperti itu, dividen menjadi sisa belaka. Sebagai 
Hasilnya, mereka menganjurkan untuk 
mempertimbangkan keputusan dividen bukan 
sebagai keputusan terpisah tetapi sebagai bagian 
dari keputusan pendanaan internal perusahaan.

Selain ketiga hal di atas, seorang manajer 
keuangan juga harus menjalankan beberapa fungsi 
lain sebagai berikut: menjaga likuiditas, membingkai 
kebijakan keuangan yang sesuai dengan kondisi 
tertentu, memastikan pengelolaan kas yang efektif, 
memberikan informasi keuangan tepat waktu untuk 
pengambilan keputusan, memastikan analisis keuangan 
yang efektif  dan pengendalian keuangan, pembayaran 
pajak tepat waktu, dalam menentukan langkah-langkah 
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dalam. rangka.untuk.meningkatkan.profitabilitas. pada.
perusahaan,  pengurangan biaya, estimasi arus kas 
keseluruhan yang bertujuan untuk manajemen sumber 
daya keuangan yang efektif

Gambar1.2
Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

E.	 Peranan	Manajer	Keuangan
Tugas manajer keuangan adalah memperoleh dan 

kemudian mengelola dan  mengoperasikan berbagai 
sumber daya agar memaksimalkan nilai perusahaan. 
Berikut beberapa peran manajer keuangan dalam 
melakukan aktivitas:

1.	 Peramalan	dan	perencanaan.	
Manajer keuangan harus mengkoordinasikan 

berbagai proses perencanaan. Sehingga manajer 
keuangan harus berinteraksi dengan orang-orang dari 
departemen atau divisi lain saat hendak melihat ke 
depan dan mengimplementasikan rencana yang akan 
membentuk perusahaan menuju masa depan. 
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a. Keputusan investasi dan pendanaan utama. 

 Biasanya perusahaan yang sukses memiliki 
pertumbuhan penjualan yang cepat, yang 
membutuhkan investasi pada pabrik, peralatan, 
dan inventaris. Manajer keuangan harus membantu 
menentukan optimal tingkat pertumbuhan 
penjualan,.membantu.memutuskan. aset. spesifik.
apa yang akan diperoleh, dan kemudian memilih 
cara terbaik untuk membiayai aset tersebut. 
Misalnya, seorang manajer keuangan harus tegas 
mengelola keuangan yang berkaitan dengan 
hutang, ekuitas, atau kombinasi keduanya, dan 
jika hutang digunakan, harus diperhitungkan 
apakah  jangka panjang atau jangka pendek? 

b. Koordinasi dan kontrol. 

 Manajer keuangan harus berinteraksi dengan 
orang lain  untuk memastikan bahwa perusahaan 
dioperasikan.seefisien.mungkin..Semua.keputusan.
bisnis memiliki implikasi keuangan, dan semua 
manajer  keuangan dan manajer lainnya perlu 
mempertimbangkan hal ini. Misalnya, keputusan 
pemasaran memengaruhi pertumbuhan penjualan 
yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat 
pengembalian investasi. 

 Oleh karena itu, pengambil keputusan pemasaran 
harus memperhitungkannya bagaimana tindakan 
mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain seperti ketersediaan dana, 
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kebijakan inventaris, dan pemanfaatan kapasitas 
pabrik.

c. Interaksi dengan pasar keuangan. 

 Manajer  keuangan harus berurusan dengan uang 
dan pasar modal. Setiap perusahaan mempengaruhi 
dan dipengaruhi oleh pasar keuangan dimana dana 
diinvestasikan. 

d. Manajemen risiko. 

 Semua bisnis menghadapi risiko, termasuk bencana 
alam seperti kebakaran dan banjir, ketidakpastian 
di pasar komoditas dan keamanan, tingkat suku 
bunga yang tidak stabil, dan nilai tukar mata uang 
asing.yang.berfluktuasi..

 Namun, banyak dari risiko ini yang dapat dikurangi 
dengan membeli asuransi atau dengan melakukan 
proteksi di pasar derivatif. Manajer keuangan 
bertanggung jawab atas program manajemen 
risiko perusahaan secara keseluruhan, termasuk 
mengidentifikasi. risiko. yang. harus. dikelola. dan.
kemudian mengelolanya di cara yang paling 
efisien..

 Manajer keuangan membuat keputusan tentang 
aset mana yang harus diperoleh perusahaan, 
bagaimana aset tersebut harus dibiayai, dan 
bagaimana perusahaan harus melakukan 
operasinya. Jika tanggung jawab ini dijalankan 
secara optimal, manajer keuangan akan membantu 
memaksimalkan nilai-nilai mereka perusahaan, 
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dan ini juga akan berkontribusi pada kesejahteraan 
konsumen dan karyawan.

F.	 Strategi	Perencanaan	dan	Perencanaan	Keuangan
Strategi merupakan cara atau arah yang diambil oleh 

sebuah perusahaan dimana untuk mencapai tujuanya. 
Sedangkan rencana strategis adalah bagaimana sebuah 
perusahaan tersebut bermaksud untuk menujukan 
peralihan ke arah yang lebih baik. Bagi manajemen, 
rencana investasi strategis mencakup kebijakan yang 
diupayakan investasi. Rencana strategis juga mencakup 
alokasi sumber daya. Jika sebuah perusahaan berniat 
berekspansi, dari mana mendapatkan modal untuk 
itu? Jika suatu perusahaan membutuhkan lebih banyak 
modal, maka waktu, jumlah, dan jenis modal (baik 
ekuitas atau hutang) terdiri dari elemen rencana strategis 
keuangan perusahaan. Ini hal-hal harus direncanakan 
untuk melaksanakan strategi.

Perencanaan keuangan dilakukan dengan cara 
mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk 
mencapai tujuan investasinya. Perencanaan keuangan 
penting karena beberapa alasan:

Pertama, perencanaan keuangan membantu 
manajer untuk menilai dampak dari strategi tertentu 
pada posisi keuangan perusahaan, arus kas, laporan. 
pendapatan, dan kebutuhan untuk pembiayaan 
eksternal. 

Kedua, dengan merumuskan rencana keuangan, 
manajemen berada dalam posisi yang lebih baik untuk 
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bereaksi terhadap setiap perubahan kondisi pasar, 
misalnya, perusahaan mengalami penurunan dalam 
penjualan yang diharapkan atau masalah tak terduga 
seperti penurunan pasokan bahan baku. Dengan 
menyusun rencana keuangan, manajemen menjadi 
lebih mengetahui sensitivitas arus kas perusahaan dan 
kebutuhan pembiayaannya untuk perubahan penjualan 
atau faktor lainnya. 

Ketiga, membuat rencana keuangan membantu 
manajemen memahami kebutuhan yang melekat dalam 
rencana investasi dan pendanaannya. Misalnya, dengan 
mengembangkan perencanaan keuangan, manajemen 
lebih mampu memahami trade-off  yang ada antara 
memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi 
permintaan pelanggan dan kebutuhan untuk mendanai 
investasi dalam persediaan. Perencanaan keuangan 
terdiri dari rencana investasi dan pendanaan perusahaan. 
Setelah  mengetahui rencana investasi perusahaan, 
manajemen mengetahui kapan dana dibutuhkan dan 
dari mana asalnya. 

Adapun jenis-jenis penganggaran dalam perusahaan 
dapat. diklasifikasikan. menjadi. penganggaran. untuk.
jangka pendek (kurang dari setahun) biasanya disebut 
sebagai anggaran operasional; penganggaran untuk 
jangka panjang (biasanya tiga hingga lima tahun ke 
depan) disebut sebagai perencanaan jangka panjang atau 
perencanaan jangka panjang. Tapi karena perencanaan 
jangka panjang tergantung pada apa yang dilakukan 
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dalam jangka pendek, maka penganggaran operasional 
dan perencanaan jangka panjang sangat erat kaitannya.

Penyusunan perencanaan strategis bertujuan 
agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan jalan 
menggunakan.asset.dengan.efisien.dan.efektif .sehingga.
dapat memberi nilai tambah. Salah satu cara untuk 
menambah.nilai.atau.profit.perusahaan.atau.organisasi.
adalah dengan menginvestasikan ke dalam proyek-
proyek yang menguntung.
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Bab 2
LEMBAGA KEUANGAN 

DAN PASAR KEUANGAN SYARIAH

Keuangan terdiri dari tiga bidang yang saling 
terkait yaitu:

1) Pasar uang dan pasar modal dimana keduanya 
berkaitan dengan pasar sekuritas dan lembaga 
keuangan

2) Investasi yang berfokus pada keputusan yang 
dibuat oleh investor individu dan institusi dimana 
investor memilih sekuritas untuk portofolio pada 
investasi yang dilakukan

3) Manajemen keuangan yang melibatkan keputusan 
dalam perusahaan. Manajer keuangan harus 
memiliki pengetahuan tentang ketiga bidang 
tersebut jika ingin melakukan pekerjaannya 
dengan baik.
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A. Financial Institutions
Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara 

dengan menyalurkan tabungan individu, bisnis, dan 
pemerintah ke dalam pinjaman atau investasi. Banyak  
lembaga keuangan secara langsung atau tidak langsung 
membayar bunga nasabah atas dana yang disimpan, 
menyediakan layanan dengan biaya administrasi 
(misalnya, rekening giro untuk nasabah mana membayar 
biaya layanan). 

Beberapa lembaga keuangan menerima tabungan 
nasabah menyimpan dan meminjamkan uang ini 
kepada pelanggan lain atau perusahaan; yang lain 
berinvestasi tabungan nasabah dalam aset produktif  
seperti real estat atau saham dan obligasi; dan beberapa 
melakukan keduanya. Lembaga keuangan dibutuhkan 
oleh pemerintah untuk beroperasi dalam pedoman 
peraturan yang ditetapkan.

1) Lembaga Keuangan Bank Syariah

2) Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

B. inancial Market
Pasar keuangan (Financial Market) adalah pasar 

tempat pertukaran instrumen keuangan. Istilah yang 
lebih sering dikenal yang digunakan untuk pertukaran 
instrumen keuangan adalah perdagangan instrumen 
keuangan. 

Pasar keuangan menyediakan tiga fungsi 
ekonomi: 
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1.	 Penentuan	harga
Penentuan harga berarti interaksi pembeli dan 

penjual dalam pasar keuangan menentukan harga aset 
yang diperdagangkan. Begitu pula dalam menentukan 
pengembalian yang dibutuhkan yang diminta oleh 
partisipan dalam pasar keuangan untuk membeli 
instrumen keuangan. Karena motivasi pasar keuangan 
dalam mencari dana tergantung pada pengembalian 
yang diminta investor. Fungsi pasar keuangan inilah 
yang memberi sinyal bagaimana mengelola dana yang 
tersedia untuk  meminjamkan atau menginvestasikan 
dana akan dialokasikan di antara investor yang 
membutuhkan dana dan mengumpulkan dana tersebut 
dengan menerbitkan instrumen keuangan.

2.	 Likuiditas
Pasar keuangan menyediakan wadah bagi investor 

untuk menjual instrumen keuangan yang lebih sering 
disebut sebagai likuiditas kepada investor. Likuiditas 
muncul akibat dorongan investor untuk menjual 
instrumen keuangan. Tanpa likuiditas, investor akan 
tetap memegang instrumen keuangan sampai pada salah 
satu kondisi dimana seorang investor terpaksa menjual 
instrumen keuangan atau emiten memiliki kewajiban 
secara kontrak untuk melunasi ketika jatuh tempo. 
Untuk instrumen utang saat jatuh tempo, sedangkan 
untuk instrumen ekuitas yang sampai perusahaan 
dilikuidasi secara sukarela atau tidak sukarela. Semua 
pasar keuangan menyediakan beberapa bentuk likuiditas. 
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Namun, tingkat likuiditas merupakan salah satu faktor 
yang menjadi ciri pasar keuangan yang berbeda.

3.	 Mengurangi	biaya	transaksi	
Ketika pelaku pasar hendak memperdagangkan 

instrumen. keuangan. maka. ada. beberapa. klasifikasi.
terkait biaya dalam transaksi yaitu: biaya pencarian dan 
biaya informasi.

Biaya pencarian dapat dikelompokkan ke dalam 
kategori yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya 
eksplisit termasuk biaya yang dibutuhkan untuk 
menawarkan ketika seseorang hendak menjual atau 
membeli instrumen keuangan. Biaya implisit mencakup 
nilai waktu yang dihabiskan untuk menemukan 
rekanan transaksi itu. Kehadiran beberapa bentuk pasar 
keuangan yang terorganisir mengurangi biaya pencarian 
biaya implisit. 

Biaya informasi adalah biaya yang terkait dengan 
penilaian atribut investasi instrumen keuangan. Di pasar 
yang. efisien. harga,. harga. mencerminkan. informasi.
agregat yang dikumpulkan oleh semua pelaku pasar

a. Pasar Uang Syariah

b. Pasar Modal Syariah
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C.	 Hubungan	antara	Lembaga	Keuangan	(Financial 
Institution)	 dengan	 Pasar	 Keuangan	 (Financial 
Market)
Lembaga keuangan secara aktif  berpartisipasi 

dalam pasar keuangan baik sebagai penyalur (lending) 
maupun pengumpul dana (Funding). Berikut Gambaran 
aliran dana secara umum melalui dan antara lembaga 
keuangan dan pasar keuangan serta mekanisme 
transaksi penempatan pribadi. Individu, bisnis, dan 
pemerintah domestik atau asing dapat memasok dan 
meminta dana. 

Gambar 1.3. 
Aliran Dana Pada Lembaga Keuangan 

dan Pasar Keuangan

Pasar uang diciptakan oleh pola dari hubungan 
keuangan antara pemasok dengan peminta dari dana 
dalam jangka pendek (dana yang dikategorikan dalam 
jangka waktu satu tahun atau kurang). Adanya Pasar 
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uang karena beberapa individu, bisnis, pemerintah, 
dan lembaga-lembaga keuangan yang untuk sementara 
waktu menganggurkan dana.  Pelaku pasar uang dalam 
hal ini, yang mereka inginkan adalah melakukan 
investasi berbentuk aset, karena relatif  lebih aman dan 
berbunga. Namun pada saat yang sama juga, seperti 
individu, bisnis, pemerintah, dan lembaga-lembaga 
keuangan lainnya, mereka membutuhkan bentuk 
pembiayaan musiman atau sementara. 

Dalam pasar uang yang dimana pada umumnya 
mempertemukan para pemasok dan peminta dana jangka 
pendek ini. Sebagian besar transaksi dalam pasar uang, 
memang sebagian besar itu dilakukan pada sekuritas. 
Adapun sekuritas tersebut ialah yang instrumen utang 
jangka pendek itu bisa untuk dipasarkan misalnya 
seperti, surat berharga, surat berharga AS, dan dalam 
bentuk. sertifikat. deposito. yang. bisa. dinegosiasikan..
Masing-masing.sertifikat.tersebut.dapat.diterbitkan.oleh.
pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan. 
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Bab 3
FUNDAMENTAL RISK AND RETURN

A.	 Definisi	Return

Return adalah pengembalian pendapatan 
yang diterima atas investasi yang dilakukan 
ditambah setiap perubahan harga pasar, 

biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga pasar 
awal investasi

R= Dt + (Pt -Pt -1)
Pt -1

B. Risk
Tidak semua orang setuju tentang cara 

mendefinisikan. risiko,. apalagi. cara. mengukurnya..
Untuk mulai menangani risiko, pertama-tama mari kita 
pertimbangkan beberapa contoh. Asumsikan bahwa 
Anda membeli US Treasury note (T-note), dengan 
tepat satu tahun tersisa hingga jatuh tempo akhir, 
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untuk menghasilkan 8 persen. Jika Anda menahannya 
selama setahun penuh, Anda akan mewujudkan 8 
persen yang dijamin pemerintah laba atas investasi 
Anda - tidak lebih, tidak kurang. Sekarang, beli satu 
saham biasa di perusahaan mana pun dan tahan 
selama satu tahun. Dividen tunai yang Anda antisipasi 
akan diterima mungkin atau mungkin tidak terwujud 
seperti yang diharapkan. Dan, terlebih lagi, harga 
akhir tahun saham mungkin jauh lebih rendah dari 
yang diharapkan - bahkan mungkin lebih rendah dari 
yang Anda mulai. Jadi, laba aktual Anda atas investasi 
ini mungkin berbeda secara substansial dari laba yang 
Anda.harapkan..Jika.kita.mendefinisikan.risiko.sebagai.
variabilitas pengembalian dari yang diharapkan, T-note 
akan menjadi keamanan bebas risiko sedangkan saham 
biasa akan menjadi keamanan berisiko. Semakin besar 
variabilitas, dikatakan semakin berisiko keamanannya.

C.	 Pengukuran	Resiko
Distribusi Probabilitas adalah Satu set dari nilai 

yang mungkin itu acak variabel dapat mengasumsikan 
dan yang terkait probabilitas kejadian

Seperti yang baru saja kami catat, untuk semua 
kecuali sekuritas bebas risiko, pengembalian yang 
kami harapkan mungkin berbeda dari pengembalian 
yang kami terima. Untuk sekuritas berisiko, tingkat 
pengembalian aktual dapat dipandang sebagai variabel 
acak yang tunduk pada distribusi probabilitas. Misalkan, 
sebagai contoh, seorang investor percaya bahwa 



Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah      •     29

kemungkinan keuntungan satu tahun dari berinvestasi 
di saham biasa tertentu seperti yang ditunjukkan pada 
bagian yang diarsir dari Tabel 5.1, yang mewakili 
distribusi probabilitas pengembalian satu tahun. 
Distribusi probabilitas ini dapat diringkas dalam dua 
parameter distribusi: (1) pengembalian yang diharapkan 
dan (2) deviasi standar.

di mana Ri adalah pengembalian dari kemungkinan 
ke-i, Pi adalah kemungkinan pengembalian itu terjadi, 
dan n adalah jumlah kemungkinan. Jadi pengembalian 
yang diharapkan hanyalah rata-rata tertimbang dari 
kemungkinan pengembalian, dengan bobot menjadi 
probabilitas kejadian. Untuk distribusi kemungkinan 
pengembalian yang ditunjukkan pada Tabel 5.1, 
pengembalian yang diharapkan ditampilkan menjadi 
9 persen. Untuk melengkapi deskripsi dua parameter 
dari distribusi pengembalian kita, kita membutuhkan 
ukuran dispersi, atau variabilitas, di sekitar hasil yang kita 
harapkan. Ukuran dispersi konvensional adalah deviasi 
standar. Semakin besar deviasi standar pengembalian, 
semakin besar variabilitas pengembalian, dan semakin 
besar risiko investasi. Simpangan baku, σ, dapat 
dinyatakan secara matematis sebagai

D.	 Preferensi	Resiko
Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda  

dalam bereaksi terhadap risiko. Ekonom menggunakan 
tiga kategori untuk menjelaskan bagaimana investor 
menanggapi.risiko..Kategori.pertama.dalam.profil.resiko.
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seorang investor  adalah, risk averse yaitu sikap investor 
yang memilih investasi yang relative aman atau investasi 
yang sudah diketahui sebelumnya tingkat pengembalian 
atau kompensasi.

Risk Averse menggambarkan perilaku investor  
yang menghindari bahkan tidak senang terhadap risiko 
yang akan muncul. Individu sebagai investor konservatif  
yang menghindari risiko lebih memilih risiko lebih 
rendah daripada investasi yang memiliki tingkat risiko 
tinggi. Tujuannya untuk tetap mempertahankan tingkat 
pengembalian  ( return). 

Investor yang menghindari risiko mendapatkan 
konsekuensi tingkat pengembalian yang tidak tinggi 
sebab investor tersebut memilih investasi yang tingkat 
pengembaliannya lebih pasti. Saat investor tipe ini 
memilih antara dua investasi, investor yang menghindari 
risiko tidak akan membuat investasi berisiko kecuali jika  
menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan 
lebih tinggi untuk mengkompensasi investor 
menanggung risiko tambahan.

Kategori.kedua.dalam.profil.resiko.seorang.investor..
adalah risk neutral atau netralitas risiko. Seorang investor 
yang berisiko netral memilih investasi hanya berdasarkan 
hasil yang diharapkan, tanpa menghiraukan risikonya. 
Saat memilih di antara dua investasi, investor tipe ini 
selalu memilih investasi dengan pengembalian yang 
diharapkan lebih tinggi terlepas dari apapun itu risiko.
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Investor jenis ini adalah investor yang cukup 
menerima adanya risiko, tetapi tidak akan mau 
mengambil risiko lebih untuk mencoba mendapatkan 
tingkat return yang lebih tinggi. Tingkat return yang 
diharapkan biasanya lebih tinggi daripada investor yang 
risk averse, dan tentunya ada standar risiko minimal 
yang dapat diterima.

Kategori. ketiga. dalam. profil. resiko. seorang.
investor  adalah terhadap resiko disebut Risk Seeking 
atau investor pencari risiko.  Investor tipe ini  memilih 
investasi dengan yang memiliki resiko tinggi dan 
bahkan mungkin mengorbankan beberapa tingkat 
pengembalian yang diharapkan saat memilih investasi 
berisiko. Investor tipe ini biasanya telah mengerti 
bahwa return yang tinggi akan diikuti dengan tingkat 
risiko yang tinggi pula. Investor tipe ini berani mencoba 
mengambil kesempatan dan juga berinvestasi pada 
produk investasi yang memiliki tingkat risiko yang 
relatif  tinggi

E.	 Jenis-Jenis	Resiko
Risiko dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori 

besar  yaitu;   

1.	 Risiko	Bisnis
Risiko Bisnis adalah risiko yang terkait dengan 

aktivitas bisnis sehari-hari atau aktivitas operasional 
bisnis. Resiko ini tergantung pada faktor-faktor tertentu 
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seperti perubahan permintaan, perubahan harga, dan 
kemajuan teknologi.

2.	 Risiko	Non	Bisnis
Risiko Non Bisnis mengacu pada segala bentuk 

risiko yang berada di luar kendali bisnis apa pun. Risiko 
politik dan segala jenis risiko yang terkait dengan variasi 
faktor makro ekonomi termasuk dalam kategori risiko 
ini.

3.	 Risiko	Keuangan.	
Risiko Keuangan adalah bentuk risiko yang paling 

umum. Bentuk risiko ini dikaitkan dengan keputusan 
pendanaan suatu perusahaan. Ini adalah area perhatian 
utama bagi semua perusahaan. Risiko Keuangan 
dikaitkan dengan sejumlah faktor seperti ketidakpastian 
pergerakan.pasar. akibat. faktor-faktor. seperti.fluktuasi.
suku bunga, mata uang dan harga saham / saham yang 
disebabkan oleh faktor makro dan mikro tertentu. 

Risiko.Keuangan.selanjutnya.dapat.diklasifikasikan.
ke dalam jenis-jenis berikut seperti:

a. Risiko pasar 

 Resiko Pasar dikaitkan dengan pergerakan harga 
saham yang tidak pasti

b. Risiko kredit

 Risiko kredit mengacu pada risiko ketika satu 
pihak umumnya kredit yang diambil pelanggan 
gagal memenuhi komitmen.
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c. Risiko likuiditas

 Risiko likuiditas mengacu pada risiko bahwa 
suatu aset tidak dapat dijual di pasar dengan cepat 
untuk direalisasikan ke dalam kas pada saat krisis 
keuangan.

d. Risiko operasional

 Risiko operasional dikaitkan dengan kemungkinan 
kegagalan bisnis karena terdapat kesalahan dalam 
pengelolaan atau beberapa alasan teknis

e. Risiko hukum

. Risiko. hukum.mengacu. pada. kerugian. finansial.
karena kendala hukum yang besar. Secara luas, 
risiko.juga.bisa.diklasifikasikan.dari.jenis.berikut:

f. Risiko investasi

 Risiko Investasi adalah risiko yang terkait dengan 
Keputusan Investasi. Jenis risiko ini muncul ketika 
tingkat pengembalian yang diharapkan tidak 
sesuai.

g. Risiko sistematis

 Risiko Sistematis juga dikenal sebagai risiko yang 
tidak. terkendali. atau. risiko.yang. ter.diversifikasi..
Jenis risiko ini berada di luar kendali sebuah 
perusahaan. Risiko ini muncul karena adanya 
perubahan.faktor.makroekonomi.seperti.fluktuasi.
mata.uang,.inflasi,.perubahan.kebijakan.ekonomi,.
dll.
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h. Risiko unsistematik

 Risiko Tidak Sistematis disebut juga dengan 
risiko yang dapat dikendalikan atau risiko yang 
tidak.terdiversifikasi..Jenis.risiko.ini.khusus.untuk.
perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor 
tertentu seperti kekurangan dana, sumber daya, 
sumber daya manusia, litigasi besar, dll

i. Risiko portofolio

 Risiko Portofolio adalah risiko yang timbul akibat 
investasi dalam proyek yang berbeda untuk 
meminimalkan risiko investasi portofolio terbuat. 
Risiko ini tidak dapat dihilangkan secara total 
tetapi dapat diminimalisir.

F.	 Hubungan	antara	Return	dan	Risk
Setiap perusahaan harus menanggung risiko 

dalam bentuk yang berbeda-beda dalam menjalankan 
operasinya. Risiko (Risk) dan tingkat pengembalian 
(return) merupakan dua konsep utama pada Manajemen 
Keuangan dalam pengambilan keputusan. Manajer 
keuangan memiliki peran penting dalam bidang 
pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang 
berkaitan dengan keuangan melibatkan berbagai risiko 
besar. Pada konsep modern, tujuan perusahaan pada 
Manajemen Keuangan adalah untuk maksimalisasi 
nilai atau kekayaan. Maksimalisasi nilai atau kekayaan 
mengacu pada memaksimalkan nilai pasar saham dan 
memaksimalkan kekayaan pemegang saham, karena 
mereka adalah pemilik utama bisnis.
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Tingkat pengembalian  (Return) yang lebih tinggi 
membantu memaksimalkan nilai pasar saham, yaitu 
membantu mencapai tujuan maksimalisasi nilai. Setiap 
keputusan investasi melibatkan resiko. Risiko yang 
lebih tinggi diharapkan akan menyebabkan jumlah 
pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya, risiko yang 
lebih rendah akan menyebabkan jumlah pengembalian 
yang lebih rendah. Jadi risiko dan keuntungan berbanding 
lurus satu sama lain sedangkan ada hubungan negatif  
antara risiko dan persaingan. Lebih tinggi risiko dalam 
proyek apapun mengarah pada tingkat persaingan yang 
rendah dan, oleh karena itu, peluang pengembalian yang 
lebih tinggi tetapi dalam kasus proyek berisiko rendah 
ada persaingan yang lebih tinggi dan ketat dengan 
peluang rendah kembali.

Oleh karena itu, keputusan apapun yang 
melibatkan investasi keuangan dalam jumlah besar harus 
diambil setelah mempertimbangkan dua aspek resiko 
dan keuntungan. Dengan kata lain, setiap keputusan 
keuangan harus diambil dengan mempertimbangkan dua 
faktor ini. Setiap keputusan melibatkan keseimbangan 
atau trade-off  antara dua aspek ini.

Oleh karena itu, seorang manajer keuangan harus 
memiliki kemampuan memprediksi keuntungan yang 
lebih tinggi untuk memaksimalkan nilai pasar saham 
dengan risiko minimal. Manajer keuangan harus 
mencoba untuk trade-off  antara risiko dan keuntungan 
sejalan dengan tujuan perusahaan.
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Gambar 1.4 Return and Risk Relationship

G.	 Pandangan	Islam	terhadap	Resiko
Dalam upaya mencari rejeki, seseorang dihadapkan 

pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi esok. 
Manusia boleh saja membuat berbagai 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.Al-Qur’an.surat.Luqman.ayat.
34:

فيِ  َما  َوَيْعَلُم  اْلَغْيَث  ُل  َوُيَنزِّ اَعةيِ  السَّ ْلُم  عيِ ْنَدُه  عيِ اهلَل  إيِنَّ 
ي  َتْدريِ َوَما  َغًدا  ُب  َتْكسيِ َماَذا  َنْفٌس  ي  َتْدريِ َوَما  ْرَحاميِ  اْلَ

َعليِيٌم َخبيِرٌي )34( اهلَل  إيِنَّ  َتـُموُت  َأْرٍض  بيَِأيِّ  َنْفٌس 
Artinya: “Sesungguhnya hanya di Sisi Allah Ilmu 
tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan 
dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan 
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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 

resiko dalam Islam yang bisa menjadi pijakan dalam 
melakukan kegiatan ekonomi ataupun investasi. Konsep 
ketidakpastian merupakan salah satu unsur manajemen 
resiko dalam ekonomi Islam. Pelaku investasi (investor) 
tidak bisa menghindari resiko namun bisa meminimalisir 
terjadinya resiko.

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:

َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع  َمـاٍن  َبَقَراٍت سيِ اْلـَمليُِك إيِنِّ َأَرى َسْبَع  َوَقاَل 
ـَها  َأيُّ َيا  َيابيَِساٍت  َوُأَخَر  ُخْضٍ  ُسْنُبَلٍت  َوَسْبَع  َجاٌف  عيِ

وَن )43( َتْعُبُ ْؤَيا  ليِلرُّ ُكْنُتْم  إيِْن  ُرْؤَياَي  َأْفُتونيِ فيِ  اْلـَمَلُ 

Artinya:  “Raja berkata [kepada orang-orang terkemuka 
dari kaumnya]: “Sesungguhnya aku bermimpi melihat 
tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan 
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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:

َيْأُكُلُهنَّ  َمٍن  َبَقَراٍت سيِ َسْبعيِ  َأْفتيَِنا فيِ  يُق  دِّ الصِّ ا  َ َأيُّ ُيوُسُف 
َلَعلِّ  َيابيَِساٍت  َوُأَخَر  ُسْنُبَلٍت ُخْضٍ  َوَسْبعيِ  َجاٌف  َسْبٌع عيِ
َتْزَرُعوَن  َقاَل   )46( َيْعَلُموَن  ُهْم  َلَعلَّ النَّاسيِ  إيَِل  ُع  َأْرجيِ
َّا  نيِنَي َدَأًبا َفَم َحَصْدُتْم َفَذُروُه فيِ ُسْنُبليِهيِ إيِلَّ َقليِيًل ميِ َسْبَع سيِ
َيْأُكْلَن  َداٌد  شيِ َسْبٌع  َذليَِك  َبْعديِ  ْن  ميِ َيْأتيِ  ُثمَّ   )47( َتْأُكُلوَن 
ْن  ميِ َيْأتيِ  ُثمَّ   )48( ُنوَن  ُتْصيِ َّا  ميِ َقليِيًل  إيِلَّ  َلُنَّ  ْمُتْم  َقدَّ َما 

وَن )49( ُ َيْعصيِ َوفيِيهيِ  النَّاُس  ُيَغاُث  فيِيهيِ  َعاٌم  َذليَِك  َبْعديِ 

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 
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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 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.
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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 bertawakal 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 

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.
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Bab 4
KEBIJAKAN MODAL KERJA 

DALAM KEUANGAN DAN INVESTASI 

A.	 Konsep	dan	Definisi	Modal	Kerja

Modal kerja merupakan dana tersedia  
yang dialokasikan  (aset likuid) untuk 
memenuhi kebutuhan kas jangka 

pendek dikenakan oleh kewajiban lancar. Pentingnya 
manajemen.modal.kerja.yang.efisien.tidak.terbantahkan.
sebab kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada 
kemampuan manajer keuangan untuk mengelola secara 
efektif  piutang, persediaan, dan hutang.

Tujuan modal kerja (atau jangka pendek 
keuangan) manajemen adalah untuk mengelola 
masing-masing aset lancar perusahaan (persediaan, 
piutang usaha, surat berharga, dan kas) dan kewajiban 
lancar (catatan hutang, akrual, dan hutang dagang) 
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untuk.mencapai.keseimbangan.antara.profitabilitas.dan.
risiko yang memberikan kontribusi positif  terhadap 
nilai perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi biaya 
pendanaan atau meningkatkan dana yang tersedia 
ekspansi dengan meminimalkan jumlah dana yang 
terikat dalam modal kerja. Oleh karena itu, manajemen 
modal kerja merupakan salah satu aktivitas terpenting 
dan memakan waktu dari manajer keuangan.

Aset dapat dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan 
tetap, sedangkan kewajiban dibagi menjadi kewajiban 
operasi jangka pendek, hutang keuangan jangka 
panjang dan pendek, dan ekuitas. Kewajiban jangka 
pendek terdiri dari kewajiban operasi jangka pendek dan 
hutang keuangan jangka pendek. Hutang dan ekuitas 
jangka panjang biasanya disebut sebagai modal jangka 
panjang. Dengan ilustrasi ini, modal kerja adalah  

Working Capital = Current Asset- Curret Liabilities

Secara. tradisional,. modal. kerja. didefinisikan..
seberapa banyak uang tunai (atau aset likuid) yang 
tersedia untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek 
yang mana dikenakan oleh kewajiban lancar. Mdapat 
diasumsikan bahwa aset atau liabilitas adalah item 
jangka pendek jika menginginkan dikonversi menjadi 
uang tunai (dalam kasus aset) atau menjadi jatuh tempo 
(dalam kasus hutang) dalam waktu satu tahun.

 Berdasarkan asumsi ini, aset lancar dan kewajiban 
lancar biasanya dianggap sebagai konsep jangka pendek. 
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Jadi, modal kerja juga biasa dianggap sebagai konsep 
jangka pendek. 

Jadi,.modal.kerja.dapat.didefinisikan.sebagai.aset.
lancar dikurangi kewajiban lancar. Elemen pada aset 
lancar terdiri dari; inventaris,  piutang dagang, dana 
tunai. Elemen utama dari kewajiban lancar terdiri dari; 
hutang dagang, cerukan bank. Besaran dan komposisi 
modal kerja dapat bervariasi antar perusahaan atau 
entitas bisnis. 

Untuk beberapa jenis bisnis, investasi dalam modal 
kerja bisa sangat besar. Bisnis manufaktur, misalnya, akan 
sering berinvestasi besar-besaran dalam bahan mentah, 
sedang dalam proses maupun  barang jadi. Biasanya 
juga akan menjual barangnya secara kredit, sehingga 
menimbulkan perdagangan piutang. Seorang pengecer, 
di sisi lain, hanya memiliki satu bentuk persediaan 
( jadi barang) dan biasanya akan menjual barangnya 
secara tunai daripada secara kredit. Banyak layanan 
bisnis tidak memiliki persediaan. Sebagian besar bisnis 
membeli barang dan / atau jasa secara kredit, sehingga 
menimbulkan hutang dagang. 

Beberapa, jika ada, bisnis beroperasi tanpa saldo 
kas, meskipun dalam beberapa kasus adalah anegatif  
(cerukan bank). Modal kerja merupakan investasi bersih 
dalam aset jangka pendek. Aset ini adalah terus mengalir 
masuk dan keluar dari bisnis dan sangat penting untuk 
operasi sehari-hari. Berbagai elemen modal kerja saling 
terkait dan dapat dilihat sebagai bagian dari siklus 
jangka pendek.
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Gambar 1.5
Sumber :P. Atrill and E.Mclaney, Accounting in 
Introduction, 5th edn, Financial Time Prentice 

hall,2009
 

B.	 Klasifikasi	Modal	Kerja
Modal. Kerja. dapat. diklasifikasikan. menjadi.

berbagai jenis berdasarkan dua kategori sebagai 
berikut: 

1.	 Berdasarkan	waktu
Berdasarkan waktu, Modal Kerja dapat 

dikategorikan menjadi dua kategori besar yaitu:

a. Modal Kerja Tetap atau Permanen

Modal Kerja Permanen adalah tingkat Modal Kerja 
yang dibutuhkan setiap saat atau lebih tepatnya yang 
harus dipertahankan sepanjang waktu di perusahaan 
untuk memastikan kelancaran fungsi perusahaan tanpa 
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krisis. dana..Modal.Kerja. Permanen. juga. didefinisikan.
sebagai jumlah minimum investasi dalam aset lancar 
yang penting untuk berfungsinya bisnis secara efektif. 
Modal Kerja Permanen tetap itu dibiayai oleh dana 
jangka panjang seperti penerbitan saham, surat hutang, 
pinjaman, dll. 

Modal Kerja Permanen juga dikenal sebagai Aktiva 
Lancar inti keras dari sebuah bisnis. Karena setiap bisnis 
harus membeli bahan mentah dalam jumlah minimum, 
beberapa mesin, mempekerjakan tenaga kerja, 
menanggung beberapa pengeluaran, dan sebagainya, 
ia harus selalu mempertahankan jumlah Modal Kerja 
yang tetap. Modal Kerja Tetap atau Tetap selanjutnya 
dapat.diklasifikasikan.menjadi.Modal.Kerja.Reguler.dan.
Modal Kerja Cadangan. 

Modal Kerja Reguler mengacu pada jumlah 
minimum modal likuid yang harus dijaga untuk 
memastikan kelancaran peredaran modal dari kas ke 
persediaan, piutang dan realisasi kas dari piutang. Saldo 
bank yang mencukupi merupakan sumber Modal Kerja 
reguler. Cadangan Modal Kerja adalah Modal Kerja 
yang disyaratkan di atas Modal Kerja Biasa. Jenis Modal 
Kerja ini diperlukan untuk memastikan aliran modal 
yang tidak terputus untuk memenuhi konsekuensi yang 
timbul dari bencana alam, pemogokan, perang, resesi, 
dll.

b. Modal Kerja Sementara adalah Modal Kerja yang 
dibutuhkan melebihi Modal Kerja Permanen, 
yaitu melebihi Modal Kerja Permanen. Namun, 
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itu diperlukan di beberapa musim atau untuk 
beberapa alasan khusus. 

Modal Kerja Sementara selanjutnya dapat 
diklasifikasikan. menjadi. Modal. Kerja. Musiman. dan.
Modal Kerja Khusus. Modal Kerja Musiman mengacu 
pada Modal Kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi 
permintaan musiman. Permintaan Modal Kerja 
Musiman muncul karena peningkatan permintaan 
selama musim puncak. Untuk memenuhi peningkatan 
permintaan, peningkatan produksi sangat penting. 
Oleh karena itu, lebih banyak bahan baku dibutuhkan, 
lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan dan debitur 
meningkat. Permintaan Modal Kerja Musiman 
merupakan kebutuhan jangka pendek yang biasanya 
dibiayai oleh dana jangka pendek. Modal Kerja Khusus 
diperlukan untuk beberapa tujuan khusus seperti 
kampanye pemasaran yang ekstensif, percobaan baru 
dengan proses atau produk, dll. Jenis Modal Kerja ini 
diperlukan untuk situasi darurat dan tidak diperlukan 
dalam kegiatan bisnis biasa. Modal Kerja Khusus 
biasanya juga dibiayai oleh dana jangka pendek. 

Gambar 1.6
Working Capital for Normal Firm and Growing Firm
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Terdapat dua jenis Modal Kerja yaitu:

1. Modal Kerja Bruto

 Modal Kerja Bruto adalah jumlah total Aset 
Lancar.. Para. ahli. telah. mendefinisikan. Modal. Kerja.
bruto sebagai modal yang diinvestasikan dalam Aset 
Lancar sebuah perusahaan. Pendekatan Neraca terhadap 
Modal.Kerja.Bruto.didefinisikan.sebagai:.

Modal Kerja Bruto sangat penting bagi sebuah 
perusahaan, ini menunjukkan jumlah total dana 
yang diinvestasikan dalam Aset Lancar. Modal Kerja 
Bruto sangat penting untuk bisnis apa pun karena 
ini merupakan indikator dana yang tersedia untuk 
membayar Kewajiban Lancar. Modal Kerja Bruto adalah 
konsep kuantitatif  Modal Kerja. 

Jumlah Modal Kerja bruto yang optimal harus 
dijaga untuk menghindari terjadinya krisis dana. Modal 
Kerja Bruto menawarkan keuntungan sebagai berikut: 
1. Ini menunjukkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk 
Aset Lancar. 2. Ini juga menunjukkan dana yang tersedia 
untuk memenuhi kewajiban. 3. Memperhitungkan 
angka bersih dari item yang berbeda seperti stok bersih 
dari stok usang, debitur dikurangi provisi jika ada, dll. 4. 
Penting untuk mengukur pengembalian Modal Kerja. 
5. Ini berimplikasi pada peningkatan Aktiva Lancar yang 
akan menyebabkan peningkatan Modal Kerja Bersih.

2. Modal Kerja Bersih (Net Working Capital)

Aktiva lancar atau yang disebut modal kerja 
mewakili porsi investasi yang beredar dari satu bentuk ke 
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bentuk lain dalam menjalankan bisnis. Hal ini mencakup 
transisi berulang dari uang tunai ke persediaan ke 
piutang dan uang kembali. Sebagai pengganti uang 
tunai, sekuritas yang dapat dipasarkan dianggap sebagai 
bagian dari modal kerja.

Kewajiban lancar mewakili pembiayaan jangka 
pendek perusahaan, karena mereka termasuk semua 
hutang perusahaan yang jatuh tempo (harus dibayar) 
dalam 1 tahun atau kurang. Dalam hal ini hutang 
biasanya termasuk jumlah hutang kepada pemasok 
(hutang dagang), karyawan dan pemerintah (akrual), 
dan bank.

Modal. kerja. bersih. didefinisikan. sebagai. selisih.
antara aset lancar perusahaan dan kewajiban lancarnya. 
Saat aset lancar melebihi kewajiban lancar, perusahaan 
memiliki modal kerja bersih positif. Ketika aset lancar 
kurang dari kewajiban lancar, perusahaan memiliki 
modal kerja bersih negatif. Konversi aset lancar dari 
persediaan ke piutang menjadi kas menyediakan uang 
tunai yang digunakan untuk membayar kewajiban 
lancar.

Pengeluaran kas untuk kewajiban lancar relatif  
dapat diperkirakan. Ketika suatu kewajiban muncul, 
perusahaan pada umumnya tahu kapan pembayaran 
yang sesuai saat akan jatuh tempo. Namun, yang sulit 
diperkirakan adalah arus kas masuk saat konversi aset 
lancar ke bentuk yang lebih likuid. Arus kas masuk yang 
lebih dapat diprediksi sehingga semakin sedikit modal 
kerja bersih yang dibutuhkan perusahaan. 
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Perusahaan tidak dapat mencocokkan arus kas 
masuk dengan arus kas keluar dengan pasti. Perusahaan 
biasanya membutuhkan aset lancar yang lebih dari 
sekedar menutupi arus keluar untuk kewajiban lancar. 
Secara umum, semakin besar margin yang digunakan 
aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban 
lancarnya, semakin baik kemampuannya untuk 
membayar tagihan pada saat jatuh tempo.

C.	 Pengelolaan	Modal	Kerja
Pengelolaan modal kerja merupakan bagian 

penting dari proses perencanaan jangka pendek dalam 
entitas bisnis. Manajemen harus memutuskan seberapa 
banyak setiap elemen harus dikelola. Ada biaya 
dibebankan yang terkait dengan memegang terlalu 
banyak atau terlalu sedikit setiap elemen. Manajemen 
harus menyadari biaya ini, yang termasuk biaya peluang, 
agar dapat mengelola secara efektif. Manfaat potensial 
harus dipertimbangkan terhadap kemungkinan biaya 
untuk mencapai investasi yang optimal. Kebutuhan 
modal kerja suatu bisnis cenderung bervariasi dari waktu 
ke waktu sebagai akibat dari perubahan lingkungan 
bisnis.

Manajer harus memantau perubahan ini untuk 
memastikan tingkat investasi yang sesuai dalam modal 
kerja. Keputusan modal kerja yang sangat perlu untuk  
disesuaikan dengan perubahan lingkungan.
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BAB 5
MANAJEMEN PERSEDIAAN 

DALAM KEUANGAN DAN INVESTASI

A.	 Dasar	Syariah	Manajemen	Persediaan

Manajemen berasal dari kata to manage 
yang memiliki arti untuk mengatur, 
mengurus ataupun mengelola.4 

Dalam pengertian yang lain manajemen juga dapat 
sebagai cara dalam pengelolaan usaha, kepengurusan, 
atau ketatalaksanaan dalam penggunaan dari sumber 
daya yang secara efektif, dengan tujuan untuk dapat  
mencapai sasaran yang diinginkan secara tepat.5 Adapun 
dalam encyclopedia of  the social science dikatakan bahwa 
manajemen merupakan suatu proses dimana dalam 

4Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan 
dari Teori ke Praktek, Ed..1.( Jakarta:.Raja.Grafindo.Persada,.2006),.1.

5Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer 
(Surabaya: Arkola 1994), 2.
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pelaksanaan dari suatu tujuan tertentu diselenggarakan 
dan diawasi. Sedangkan beberapa ahli yang memberikan 
pandangan tentang manajemen tersebut diantaranya, 
yaitu:

Mary Parker Follel memberikan penjelasan mengenai 1. 
manajemen adalah seni dimana dalam menyelesaikan 
sesuatu melalui orang lain. Management is the art of  
getting things done through people.6

Nickels,. Mchugh. an. Mchugh. dalam. definisinya.2. 
yaitu management is the process used to accomplish 
organizational goals through planning, organizing, 
directing and controlling people and other organizational 
resources. Manajemen adalah sebuah proses yang 
dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi 
melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 
orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.7

Sedangkan. definisi. dari. persediaan. (inventory) 
adalah stok dari barang yang memang disimpan dengan 
tujuan untuk dapat memenuhi akan permintaan. 
Istilah dari stok barang yang dimaksudkan dalam 
pengertian tersebut merupakan bahan yang disimpan 
oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan 
dari pelanggan. Pada umumnya untuk setiap jenis 
perusahaan yang ada, mereka memiliki berbagai bentuk 
persediaan dari persediaan tersebut. Sehingga suatu 

6 Tani Handoko, Manajemen, Ed. 2 (Yogyakarta: BPFE, 1987), 2.
7Ernie Tisnawati & Kurniawan Saifullah, Pengantar Manajemen, Ed. 

1 ( Jakarta: Kencana, 2006), 6.
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perusahaan atau organisasi yang memang menyimpan 
persediaan dengan berbagai alasan penting. 

Namun, dengan adanya permintaan yang semakin 
sulit untuk diketahui secara pasti maka, sejumlah 
persediaan yang ada pada suatu perusahaan atau 
organisasi yang disebut stok cadangan (safety atau buffer 
stocks) semua itu disimpan untuk memenuhi perubahan-
perubahan keadaan yang memang tidak diharapkan, 
seperti dalam bentuk permintaan dari pelanggan yang 
lebih banyak dari biasanya.8

Jadi.pada.dasarnya.definisi.dari. istilah.persediaan.
ialah sejumlah bahan-bahan, parts atau bagian yang 
disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang 
terdapat dalam perusahaan untuk proses produksinya, 
serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk 
memenuhi permintaan dari komponen atau pelanggan 
setiap waktu.9

Manajemen persediaan adalah jumlah persediaan 
yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasan 
perlunya manajemen persediaan adalah karena 
timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan 
tujuan manajemen persediaan yaitu, untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar 

8Bernard W. Taylor, Management Science yang sudah diterjemahkan 
oleh Vita Silvia, Sains Manajemen, Edisi ke. 8 ( Jakarta: Salemba Empat, 
2008), 364.

9Sofyan Assauri, Manajemen Produksi dan Operasi ( Jakarta: Fakultas 
Ekonomi UI, 1999), 169
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proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan 
(stock out),.dan.dalam.menghadapi.fluktuasi.harga.10

B. Tujuan	Pengelolaan	Persediaan

1.	 Fungsi	Manajemen	Persediaan
Menurut Freddy Rangkuti Fungsi Manajemen 

persediaan antara lain terdiri dari:

a. Fungsi Decoupling

 Fungsi decoupling adalah salah satu jenis pasokan 
yang memungkinkan perusahaan memenuhi 
kebutuhan pelanggan tanpa bergantung pada 
pemasok. Menjaga stok bahan baku agar perusahaan 
tidak hanya mengandalkan pembeliannya dari 
segi kuantitas dan waktu pengiriman. Simpan 
inventaris pekerjaan dalam proses untuk dengan 
bebas mengelola berbagai departemen dan proses 
perusahaan. Persediaan barang jadi diperlukan 
untuk memenuhi permintaan produk yang tidak 
pasti dari pelanggan.

b. Fungsi penyesuaian batch ekonomis

 Fungsi penyesuaian batch ekonomis. Ukuran 
batch inventaris ini perlu dipertimbangkan untuk 
penghematan atau diskon pembelian, biaya 
transportasi per unit yang lebih murah, dll. Hal ini 
dikarenakan perusahaan telah melakukan banyak 

10 Richard L. Daft, Management (Manajemen), Ed. 6 ( Jakarta: Selamba 
Empat, 2007), 320.
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pembelian dibandingkan dengan biaya (sewa 
gudang, investasi, resiko, dll) yang dikeluarkan 
oleh jumlah persediaan yang banyak.

c. Fungsi Antisipasi

 Fungsi yang diharapkan, yaitu ketika perusahaan 
menghadapi. fluktuasi. permintaan. yang. dapat.
diprediksi dan diprediksi berdasarkan pengalaman 
atau data masa lalu (yaitu permintaan musiman). 
Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan 
persediaan musiman (persediaan musiman).

C.	 Jenis-Jenis	Persediaan
Secara garis besar dalam perusahaan yang bergerak 

di. bidang. manufaktur,. persediaan. diklasifikasikan.
menurut berbagai tahapan proses produksinya. Adapun 
uraian dari jenis-jenis persediaan adalah sebagai 
berikut:

Persediaan bahan baku adalah persediaan barang 1. 
berwujud (seperti besi, kayu dan komponen lainnya) 
yang digunakan dalam proses produksi.

Persediaan komponen-komponen rakitan (2. purchased 
parts/components) adalah persediaan barang-
barang yang terdiri dari Pembelian suku cadang/ 
persediaan komponen-komponen, yaitu persediaan 
komoditas yang berisi komponen yang diperoleh 
dari perusahaan lain, yang dapat langsung dirakit 
menjadi produk.
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Persediaan bahan pembantu atau penolong (3. supplies 
stock) adalah persediaan barang yang dibutuhkan 
selama proses produksi, tetapi bukan merupakan 
bagian atau komponen dari produk jadi.

Barang dalam proses, yaitu persediaan barang yang 4. 
merupakan keluaran dari setiap bagian dalam proses 
produksi, atau telah diolah menjadi bentuk tertentu, 
tetapi masih perlu diolah lebih lanjut menjadi produk 
jadi.

Persediaan barang jadi (persediaan barang jadi), 5. 
yaitu persediaan barang yang sudah diolah atau 
diolah di pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim 
ke langganan. 

D.	 Konsep	Manajemen	Persediaan.
Salah satu fungsi manajerial yang sangat 

penting dalam operasional suatu perusahaan adalah 
pengendalian persediaan (inventory control), karena 
kebijakan.persediaan.secara.fisik.akan.berkaitan.dengan.
investasi dalam aktiva lancar di satu sisi dan pelayanan 
kepada pelanggan di sisi lain. Pengaturan persediaan ini 
berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis (operation, 
marketing, dan finance). Berkaitan dengan persediaan 
ini. terdapat.konflik.kepentingan.diantara. fungsi.bisnis.
tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan 
yang rendah, sedangkan Marketing dan operasi 
menginginkan tingkat persediaan yang tinggi agar 
kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat 
dipenuhi.
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Berkaitan dengan kondisi di atas, maka perlu ada 
pengaturan terhadap jumlah persediaan, baik bahan-
bahan maupun produk jadi, sehingga kebutuhan proses 
produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. 
Tujuan utama dari pengendalian persediaan  adalah 
agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dalam 
jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam 
spesifikasi. atau.mutu. yang. telah. ditentukan. sehingga.
kontinuitas usaha dapat terjamin (tidak terganggu).

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak 
terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi, yaitu jangan 
sampai biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Baik 
persediaan yang terlalu banyak, maupun terlalu sedikit 
akan minimbulkan membengkaknya biaya persediaan. 
Jika persediaan terlalu banyak, maka akan timbul biaya-
biaya yang disebut carrying cost, yaitu biaya-biaya yang 
terjadi karena  perusahaan memiliki persediaan yang 
banyak, seperti : biaya yang tertanam dalam persediaan, 
biaya modal (termasuk biaya kesempatan pendapatan 
atas dana yang tertanam dalam persediaan), sewa 
gudang,  biaya administrasi pergudangan, gaji pegawai 
pergudangan, biaya asuransi, biaya pemeliharaan 
persediaan, biaya kerusakan/kehilangan,

Begitu juga apabila persediaan terlalu sedikit akan 
menimbulkan biaya akibat kekurangan persediaan 
yang biasa disebut stock out cost seperti : mahalnya 
harga karena membeli dalam partai kecil, terganggunya 
proses produksi, tidak tersedianya produk jadi untuk 
pelanggan.Jika tidak memiliki persediaan produk 
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jadi terdapat 3 kemungkinan, yaitu: (1) Konsumen 
menangguhkan pembelian ( jika kebutuhannya tidak 
mendesak). Hal ini akan mengakibatkan tertundanya 
kesempatan memperoleh keuntungan. (2). Konsumen 
membeli dari pesaing, dan kembali ke perusahaan ( jika 
kebutuhan mendesak dan masih setia). Hal ini akan 
menimbulkan kehilangan kesempatan memperoleh 
keuntungan selama persediaan tidak ada. (3). Yang 
terparah jika pelanggan membeli dari pesaing dan 
terus pindah menjadi pelanggan pesaing, artinya kita 
kehilangan konsumen.

Selain biaya di atas dikenal juga biaya pemesanan 
(ordering cost) yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan 
sehubungan dengan kegiatan pemesanan sejak 
penempatan pesanan sampai tersedianya bahan/barang 
di gudang. Biaya-biaya tersebut antara lain : biaya 
telepon, biaya surat menyurat, biaya adminisrasi dan 
penempatan pesanan, biaya pemilihan pemasok, biaya 
pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan 
dan pemeriksaan bahan/barang.
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Bab 6
SAHAM SYARIAH 

A.	 Pengertian	Saham	Syariah

Saham atau stocks. adalah. sertifikat. yang.
menunjukkan bukti kepemilikan suatu 
perusahaan dan pemegang saham memiliki 

hak klaim atas penghasilan serta aktiva perusahaan.11 
Saham. didefinisikan. sebagai. bukti. atau. sertifikat. atas.
kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap 
perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, yang 
dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor 
sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga 
memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan 
tersebut.12. Saham. juga. merupakan. sertifikat. yang.

11Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah 
(Bandung: Pustaka Setia), 113.

12Budi Harsono, Efektif  Bermain Saham ( Jakarta: kompas Gramedia, 
2013), 19. 
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menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang 
pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva 
perusahaan tersebut.13 Wujud saham adalah selembar 
kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 
berharga.14 Saham merupakan bukti kepemilikan atas 
suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas 
(PT)15 Saham juga merupakan selembar catatan yang 
berisi penyataan kepemilikan sejumlah modal kepada 
perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang 
diperdagangkan di pasar modal.

Adapun saham syariah adalah saham-saham yang 
memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. 
Dari.sudut.pandang.fiqh,.pada.dasarnya.saham.adalah.
efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu 
bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik 
khusus berupa control yang ketat dalam hal kehalalan 
ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham 
konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat 
di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram, 
sehingga yang terpenting saham emiten yang terdaftar 
(listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal).

13Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah (Malang: UIN 
Maliki Malang Press, 2010), 59.

14Veithzal Rivai, dkk, Principle of  Islamic Finance (Dasar-Dasar 
Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji 
Keampuhannya, Cet. 2, (Yogyakarta: BPFE, 2014), 246-247.

15Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas 
(Yogyakarta: UPP YKPN, 2010), 275.
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Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham 
syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak 
pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah 
adalah. sertifikat. yang.menunjukan. bukti. kepemilikan.
suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang 
kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya itu tidak 
bertentangan dengan ketentuan dari prinsip syariah. 
Hal ini, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang 
ditetapkan dalam peraturan Bapepam LK dan jenis 
kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah antara lain:16

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong 
judi atau perdagangan yang dilarang. Dalam 
Al-Qur’an. telah. dijelaskan. tentang. pelarangan.
perjudian yaitu Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai 
berikut:

ْنــَصــاُب  َواْلَ  ُ ــ�يِ َواْلَــيْ ْمُر  اْلَ ــمَ  إيِنَّ آَمُنوا  يَن  الَّذيِ ــا  َ َأيُّ َيا 
ُكْم  َلَعلَّ َفاْجَتنيُِبوُه  ْيَطانيِ  الشَّ َعَمليِ  ْن  ميِ ْجٌس  ريِ ْزَلُم  َواْلَ

)90( ُتْفليُِحوَن 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

16Rifqi.Muhammad,.Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI, 
2010), 61.
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termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
(QS. Al-Maidah: 90).17

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) 
termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta 
memperdagangkan makanan dan minuman yang 
tergolong haram.

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau 
menyediakan barang-barang ataupun jasa yang 
merusak moral dan bersifat mudarat.

Sedangkan kriteria saham yang termasuk dalam 
kategori syariah antara lain:

Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana 1. 
diuraikan diatas.

Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai 2. 
dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan 
dengan penawaran dan permintaan palsu.

Tidak melebihi rasio keuangan.3. 

Hukum.mengenai.saham.syari’ah.belum.ada.secara.
jelas. dan. pasti. di. dalam. al-Qur’an. dan. hadits.. Maka.
para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk 
menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri 
dengan cara ijtihad mengenai saham ini. Para fuqaha 

17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 
Jumanatul Ali, 2003), 97
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kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan 
salam. Sebagian membolehkan transaksi jual beli saham 
dan ada juga yang tidak membolehkan.

Menurut pandangan dari Wahabah al-Zuhaili, 
bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi 
atas saham adalah hukumnya diperbolehkan, 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. Dalam Fatwa 
DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan 
bahwa jual beli saham adalah boleh dilakukan18.

Saham syariah merupakan saham yang memenuhi 
kriteria pemilihan saham syariah berdasarkan POJK 
Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan 
Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten 
Syariah atau Perusahaan Publik Syariah untuk 
meregulasi instrumen saham syariah di pasar modal dan 
kriterianya telah diatur dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-
MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

18Rivai, Veithzal, dkk, Principle of  Islamic Finance (Dasar-Dasar 
Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji 
Keampuhannya, Cet. 2, (Yogyakarta: BPFE, 2014), 247.
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Penerapan  Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang 
di mana di dalam Pasal 3 lebih rinci membahas tentang 
Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:19

Untuk jenis usaha, produk, jasa yang diberikan dan 1. 
akad, serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau 
perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah 
tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah,

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan 2. 
prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

a. Perjudian dan permainan yang tergolong 
judi atau perdagangan yang dilarang.

b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), 
termasuk perbankan dan asuransi 
konvensional.

c. Produsen, distributor, serta pedagang 
makanan dan minuman yang haram.

d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia 
barang-barang ataupun jasa yang merusak 
moral dan bersifat mudarat.

e. Melakukan investasi pada Emiten 
(perusahaan) yang pada saat transaksi 
tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada 

19Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 40/-MUI/X/2003: 
Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan  Prinsip Syariah di 
Bidang Pasar Modal.
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lembaga keuangan ribawi lebih dominan 
dari modalnya;

Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud 3. 
menerbitkan Efek Syariah wajib untuk 
menandatangani dan memenuhi ketentuan akad 
yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang 
dikeluarkan.

Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan 4. 
Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan 
usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan 
memiliki Shariah Compliance Officer.

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang 5. 
menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak 
memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek 
yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan 
sebagai Efek Syariah.

Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI)  melakukan 
tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan 
aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten yang 
mengacu pada Fatwa DSN No: 20/DSN-MUI/IX/2000 
Pasal 10 tentang Kondisi Emiten yang Tidak Layak, 
yaitu:

Apabila struktur hutang terhadap modal sangat 1. 
bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada 
intinya merupakan pembiayaan yang mengandung 
unsur riba;
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Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang 2. 
terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 
55%).

Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah 3. 
bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

B.	 Landasan	Hukum	Saham	Syariah
Pada zaman sekarang, semua kegiatan ekonomi 

syari’ah. yang. semakin. berkembang. pesat.. Sejalan.
dengan lahirnya perkembangan dari lembaga keuangan 
syariah yang semakin banyak bermunculan pada dewasa 
ini. Hal ini, dengan tujuan, bagaimana masyarakat 
merasa nyaman dan mudah dalam bertransaksi di era 
perkembangan zaman sekarang ini. Perkembangan 
kegiatan ekonomi syariah ini tidak terlepas dari 
berbagai macam kegiatan transaksi ekonomi yang 
terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, lembaga-
lembaga yang mendasarkan nilai-nilai Islami dalam 
operasionalnya semakin menjamur. Hal ini menjadi 
indikator bahwa masyarakat mulai membutuhkan 
kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. 
Diantaranya.adalah.lembaga.pasar.modal.syari’ah..

Pasar modal merupakan salah satu alternatif  untuk 
sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan /sekaligus 
sebagai sarana untuk investasi bagi para pemodal. 
Implementasi dari hal tersebut adalah perusahaan dapat 
memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek-efek 
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yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, 
pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal 
dengan membeli efek-efek tersebut. Kegiatan di pasar 
modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi 
yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu 
kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan.20

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa 
transaksi efek, khususnya saham di bursa efek syariah 
atau yang sering disebut dengan istilah Jakarta Islamic 
Index ( JII), dalam menyampaikan order dengan cara 
tidak langsung, tetapi melaui perantara. Transaksi 
ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang 
bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan 
dalam. bentuk. aktifitas. dari. transaksi. tersebut. kepada.
pihak lain. Dalam literatur fiqih dikenal sebagai 
wakalah. Yaitu, secara bahasa berarti menjaga (al-hifzu) 
atau pemberian kuasa (Al-tafwidh). Para ulama sepakat 
membolehkan wakalah dalam hal jual beli, baik dengan 
upah maupun tidak.21

Salah satu produk yang dijual di pasar modal 
adalah saham, sebab pasar modal ini merupakan 
alternatif  pendanaan bagi perusahaan-perusahaan 
yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi 
masyarakat. Para pembeli saham membayarkan uang 
pada.perusahaan.dan.mereka.menerima.sebuah.sertifikat.
saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas 

20Khaerul Umam, Pasar ModaI Syariah & Praktik Pasar ModaI Syariah, 
(Bandung; Pustaka Setia, 2013), 85.

21Ibid.,  90.
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saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam 
daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari 
sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang 
disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapat 
bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam 
bentuk deviden.22

Saham merupakan surat berharga keuangan yang 
diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan 
sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka 
panjang.. Oleh. karena. itu,. saham. dapat. didefinisikan.
sebagai tanda penyertaan atau tanda kepemilikan 
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 
perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar 
kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi 
sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan 
di pasar modal, dimana bentuk kepemilikan tidak lagi 
berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya, 
tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau 
saham tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian 
transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang 
rumit dan menyulitkan.23

Transaksi. jual. beli. saham. syari’ah. yang. mulai.
dikembangkan.melalui. lembaga. pasar. modal. syari’ah.
menggunakan sistem online. Dimana perusahaan 
sebagai penerbit saham yang menjual sahamnya di pasar 
modal. syari’ah. tidak.secara. langsung.bertemu.dengan.

22Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah daIam Perspektif  Kewenangan 
PeradiIan Agama, ( Jakarta: Kencana, 2012), 283. 

23Ibid,  284
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investor yang membeli sahamnya melalui perusahaan 
efek. Sehingga kegiatan transaksi jual beli saham ini, 
haruslah memiliki dasar hukum yang mejadi acuan 
dari masyarakat secara umumnya dalam melakukan 
kegiatan saham tersebut. 

Adapun dalam hal ini, aturan dan norma transaksi 
saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang 
pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, 
aspek, ‘an-taradhin, serta terhindar dari unsur maysir, 
gharar, riba dan najasyi. 

a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29. 

ليِ إيِلَّ  يَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بيِاْلَباطيِ ا الَّذيِ َ َيا َأيُّ
ْنُكْم َوَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إيِنَّ  اَرًة َعْن َتَراٍض ميِ َ َأْن َتُكوَن تيِ

يًم )29( بيُِكْم َرحيِ اهلَل َكاَن 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepada mu. (QS. An-
Nisa’, 4: 29)

b.. Pendapat.Ulama’.

Pendapat.dari.ulama’.yang.menjadi.rujukan.dalam.
memberikan hukum mengenai saham. Sehingga ke 
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depannya menjadi rujukan masyarakat dalam membeli 
atau berinvestasi pada saham. Dalam hal ini,  tertuang 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 40/
DSN-MUI/X/2003 tenteng Pasar Modal dan Pedoman 
Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar 
Modal. Adapun menurut pendapat ulama Syaikh Dr. 
Umar bin Abdul Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa 
al-Muamalat al-Mashrafiyyah) [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 
1417 H], h. 369-375) menyatakan:

ةيِ  يَّ التَِّجاريِ َكاتيِ  ْ ُمَباَحٍة كَالشِّ َساٍت  ُمَؤسَّ َأْسُهٌم فيِ  الثان( 
ُة  َاْلَُساَهَ  : هيِ َفهذيِ اْلَُباَحةيِ  ةيِ  يَّ َناعيِ الصِّ َساتيِ  اْلَُؤسَّ َأويِ  اْلَُباَحةيِ 
َكُة  ْ الشِّ َكاَنتيِ  إيَِذا  أسهمها،  وبيع  فيها  والشاركة  فيها 
َشٌة  َمْعُرْوَفًة َأْو َمْشُهْوَرًة َوَلْيَس فيِْيَها َغَرٌر َوَل َجَهاَلٌة َفاحيِ
َعَل  َيُعْوُد  ــاليِ  اْلَ َرْأسيِ  ْن  ميِ ُجــْزٌء  ْهَم  السَّ يَِلنَّ  َجــائيِــَزٌة، 
 ، َناَعةيِ َوالصِّ التَِّجاَرةيِ  َكْسبيِ  ْن  ميِ ىٍء  َناشيِ ْبٍح  بيِريِ بيِهيِ  َصاحيِ

بيَِل َشكٍّ   هيِ َحَلٌل  َوهذيِ

Artinya: “(Jenis kedua), adalah saham-saham yang 
terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti 
perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang 
dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan 
ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut 
serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu 
dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan 
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ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal 
itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal 
yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya 
sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. 
Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

Berdasarkan dalil dari Firman Allah SWT dan 
pandangan.ulama’..mengenai.pasar.modal.di.atas,.maka.
jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-Bai’.yang.
berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu 
dengan sesuatu yang lain. Lafal al-Bai’ dalam bahasa 
Arab terkadang sering digunakan untuk pengertian 
dari lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan 
demikian, kata al-Bai’.berarti.jual,.sekaligus.juga.berarti.
beli.24. Sedangkan. secara. terminologi. ulama. Syafi‘iah.
mendefinisikan. jual. beli. sebagai. kegiatan. saling. tukar.
menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 
milik dan pemilikan.

Sehingga para ulama kontemporer sepakat 
bahwa jual beli atau investasi saham dibolehkan secara 
syariah dan dalam hukum positif  yang berlaku. Dengan 
argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi 
yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh 
seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas 
perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga 
saham dalam hal ini merupakan cerminan dari 
kepemilikan atas aset tersebut. Sehingga logika tersebut 
yang dijadikan dasar atas pemikiran bahwa saham 

24Nasrun Haroen, Fiqih MuamaIah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 
2007. h. 111.
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dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang 
yang beredar di pasar dengan transaksi-transaksi yang 
berlaku. 

C.	 Mekanisme	Saham	Syariah
Mekanisme transaksi pada saham syariah 

dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/
DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 
Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar 
Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh 
dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan 
manipulasi dimana pada transaksi tersebut di dalamnya 
mengandung unsur gharar, riba’, maysir, risywah, maksiat 
dan kedzaliman. Dalam hal ini yang di maksudkan 
pada transaksi yang tidak dibolehkan tersebut pada 
pasar modal diantaranya yaitu seperti melakukan 
penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang 
dalam (insider trading), menjual saham yang belum 
dimiliki dan membelinya belakangan (short selling). 
Adapun dalam prinsip-prinsip penyertaan modal secara 
syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk 
saham syariah ataupun non syariah, melainkan berupa 
pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-
prinsip syariah.25 

Adapun dalam konteks saham syariah pada 
dasarnya tidak boleh mengandung transaksi ribawi, 
transaksi gharar, dan juga tidak boleh bergerak pada 

25Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Alfabeta, 
2010). h, 15.
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sektor yang diharamkan atau tidak sesuai dengan 
pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia  mengenai 
pasar modal syariah dan saham syariah. Pasar modal 
ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika 
seperti manipulasi pasar, insider trading, dan short selling.  
Hal tersebut dikarenakan pada penjualan saham di 
pasar modal konvensional, investor dapat membeli dan 
menjual saham secara langsung dengan menggunakan 
jasa broker atau pialang. Sehingga memungkinkan 
bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. 
Hal ini mengakibatkan perubahan harga saham sudah 
ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai 
intrinsik saham itu sendiri lagi. Oleh karena itu, emiten 
memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa pada 
proses perdagangan saham syariah. Lalu agen tersebut 
bertugas mempertemukan antara emiten dan calon 
investor namun bukan untuk menjual dan membeli 
saham secara langsung. Pada tahapan berikutnya, saham 
tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang 
tersedia dan berdasarkan prinsip first come-first served.26 

Untuk proses penawaran umum pada pasar modal 
yang mana terdiri dari proses emisi dan perdagangan di 
bursa efek saham. Pada proses emisi ini maka, perusahaan 
terlebih dahulu melakukan pengajuan permohonan 
pendaftaran kepada Bapepam LK di Jakarta melalui 
penjamin emisi (underwriter), dengan melampirkan 
anggaran dasar/ akte pendirian perusahaan, prospektus, 

26Khaerul Umam,, Pasar Modal Syariah  dan Praktik Pasar Modal 
Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 50.



74     •     Dahlia Bonang, Abdul Hadi Sukmana

laporan keuangan yang telah diaudit, perjanjian emisi 
efek, comfort letter, legal opinion, serta dokumen-dokumen 
lain yang dibuat dalam rangka emisi. Apabila menurut 
hasil evaluasi dari Bapepam LK perusahaan tersebut 
telah memenuhi persyaratan untuk go public maka 
proses terakhir yang harus dilakukan adalah pendapat 
akhir yang bersifat terbuka untuk umum. Kemudian 
dilakukan perdagangan di bursa efek, yakni pencatatan 
efek-efek dari perusahaan yang wajib dicatat di bursa 
efek untuk diperdagangkan. Transaksi dilakukan oleh 
perantara perdagangan efek. Mekanisme perdagangan 
pada bursa efek disini terdiri atas pasar primer dan pasar 
sekunder. Pasar primer dimana transaksi-transaksi 
antara emiten dan investor sebelum saham-sahamnya 
akan diperdagangkan di lantai pasar sekunder. Adapun 
untuk harga saham dari perdagangan tersebut harga 
pasti yang tidak bisa untuk ditawar dan merupakan 
kesepakatan antara perusahaan dari penjamin emisi dan 
emiten. Ada beberapa tahap penawaran saham pada 
pasar perdana, yakni:27

Pengumuman dan Pendistribusian Prospektus1. 

Masa Penawaran2. 

Masa Penjatahan3. 

Masa Pengembalian Dana4. 

Penyerahan Efek5. 

Pencatatan Efek6. 

27Ghufron.Sofiniyah,.Terjemahan..Muhammad.Firdaus,.dkk,.Sistem 
Kerja Pasar Modal Syariah, ( Jakarta:  Renaisan, 2005), h. 76.
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Adapun pada pasar sekunder, perdagangan terjadi 
ketika saham sudah melewati masa penawaran umum 
di pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah 
tercatat pada lantai di bursa efek untuk diperdagangkan. 
Untuk harga saham yang ada di pasar sekunder sangat 
ditentukan oleh teori permintaan dan penawaran serta 
kondisi perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). 
Proporsi harga saham disini adalah harga jual saham 
dari satu investor kepada investor yang lainnya. Harga 
saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini berbeda 
dan pada mayoritas nya harga saham di pasar sekunder 
lebih tinggi dibandingkan dengan pasar perdana. Oleh 
karena itu dalam perdagangan saham-saham pada pasar 
sekunder akan lebih mendekati pada unsur spekulasi 
dengan risiko tinggi yang mengandung unsur gambling 
yang dilarang dalam Islam.

Perdagangan saham pada pasar sekunder sangat 
dipengaruhi oleh unsur insider trading.28 Hal ini 
menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat di 
kalangan investor. Sikap insider trading ini sama halnya 
dengan yang dilakukan oleh orang-orang kota ketika 

28 Insider trading adalah perdagangan efek dengan mempergunakan 
Informasi Orang Dalam (IOD). IOD adalah informasi materil yang dimiliki 
orang dalam, dan informasi tersebut belum tersedia untuk umum. 
Sehingga dapat di mungkinkan kerap terjadi kejahatan dalam bertransaksi 
saham pada lantai buras pasar modal. Hal ini juga sudah diatur tentang 
bagaimana mekanisme dan sanksinya yang akan di dapatkan oleh para 
pelaku jika melakukan kegiatan tersebut, sehingga sesuai dengan pedoman 
perundang-undangan Pasar Modal No.8 Tahun 1995. Dikutip pada, Indra 
Safitri,. Catatan Hukum Pasar Modal, ( Jakarta: Book Publishing Division 
Safitri,.1998),.104.



76     •     Dahlia Bonang, Abdul Hadi Sukmana

melakukan transaksi dengan mendatangi langsung 
orang-orang desa, yang dimana di dalamnya terdapat 
unsur penipuan karena orang desa (produsen) belum 
mengetahui secara pasti harga dari komoditas yang 
sebenarnya.29 Sedangkan mekanisme perdagangan saham 
pada pasar perdana masih merupakan perdagangan 
biasa, yang selembar sahamnya diperdagangkan sesuai 
dengan kualitas yang masih wajar.

Dalam hal ini, berbeda dengan mekanisme yang 
terjadi pada perdagangan saham secara konvensional. 
Untuk mekanisme pada perdagangan saham syariah 
secara.spesifik.dipertemukan.pada. lantai.bursa. Jakarta 
Islamic Index ( JII) dan penawaran nya hanya pada pasar 
perdana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak 
ada lagi semua unsur-unsur spekulasi dan sikap insider 
trading, sebagaimana yang terjadi pada pasar sekunder 
selama ini. Sehingga kedepannya dapat di mungkinkan 
di pasar modal dalam konteks saham syariah tidak ada 
lagi kejahatan pemberian informasi oleh orang dalam.  

Adapun Jakarta Islamic Index ( JII) dimaksudkan 
untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur 
kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis 
syariah. Melalui lantai bursa Jakarta Islamic Index ( JII) 
tersebut sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi 
dalam.equity.secara.syari’ah..Penerbitan.saham.syari’ah.
oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan 
bahwa kegiatan usaha serta pengelolaannya dilakukan 

29Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah., 90.
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berdasarkan. prinsip. syari’ah. di. pasar. modal.. Emiten.
dan perusahaan publik tersebut wajib mengikuti 
ketentuan umum pengajuan pertanyaan pendaftaran 
atau pedoman mengenai bentuk dan isi pertanyaan 
pendaftaran perusahaan publik serta ketentuan tentang 
penawaran umum yang terkait lainnya yang diatur 
oleh Bapepam LK dan mengungkapkan informasi 
tambahan dalam prospektus bahwa kegiatan usaha 
serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip-
prinsip.syari’ah.di.pasar.modal.30 Adapun secara umum, 
perusahaan.yang.akan.menerbitkan.efek.syari’ah.harus.
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan harus memuat ketentuan-ketentuan 1. 
bahwa semua kegiatan usaha yang di lakukan 
serta cara pengelolaan dari usahanya dilakukan 
berdasarkan.dengan.prinsip-prinsip.syari’ah.di.pasar.
modal di dalam anggaran dasarnya.

Semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, maka 2. 
cara pengelolaan yang di lakukan oleh emiten, 
produk dan jasanya tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip-prinsip.syari’ah.

Emiten dan perusahaan publik tersebut memiliki 3. 
anggota direksi dan komisaris yang mengerti 
dan paham mengenai kegiatan-kegiatan yang 
bertentangan.dengan.prinsip.syari’ah.

 Proses penyaringan emiten di Jakarta Islamic 
Index ( JII) terdiri dari tiga tahapan seleksi, yakni seleksi 

30Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 139.
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syari’ah,. seleksi. kapitalisasi,. dan. seleksi. nilai. volume.
transaksi. Skema nya adalah sebagai berikut:

Seleksi	Syari’ah
Emiten tidak menjalankan usaha perjudian/ a) 
permainan yang tergolong judi, dan perdagangan 
yang dilarang;
Bukan merupakan lembaga keuangan konvensional;b) 
Tidak memproduksi, mendistribusikan, dan c) 
memperdagangkan makanan dan minuman haram;
Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, d) 
dan menyediakan barang/ jasa yang merusak moral 
dan bersifat Mudharat.

Seleksi	Kapitalisasi
Menyaring 60 saham dengan nilai kapitalisasi 

pasar tertinggi di BEJ.

Seleksi	Nilai	Volume	Transaksi
Menyaring 30 saham dengan nilai transaksi rata-rata 

tertinggi harian di BEJ.

PROSES EVALUASI EMITEN SETIAP 6 
BULAN SEKALI

Adapun untuk komposisi dari keuangan 
perusahaan yang nama sahamnya tercatat pada lantai 
di bursa Jakarta Islamic Index ( JII) ialah dengan tingkat 
likuiditas berada pada rentang 17-49%, dengan proporsi 
pendapatan bunga berada di kisaran antara 5-15%, serta 
nilai utang yang tidak boleh lebih dari 33%. Dari sisi 
emiten,.kondisi.dari.finansial.dan.manajemen.menjadi.
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ukuran layak tidaknya saham dicatat di lantai bursa 
JII. Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi 
acuannya, yakni31

Struktur utang (1. debt to equity ratio) tidak boleh 
didominasi oleh pembiayaan yang didasarkan 
pada sistem bunga. Perusahaan juga tidak boleh 
bergantung pada utang yang berbasiskan sistem 
konvensional.

Emiten tidak boleh mempunyai utang 45% dan 2. 
modal 55%. Jika hal ini terjadi maka emiten akan 
dinyatakan tidak layak mengundang investasi melalui 
pembelian sahamnya.

Emiten dinyatakan tidak layak jika manajemen 3. 
nya diketahui pernah melakukan tindakan yang 
bertentangan.dengan.prinsip.syari’ah.

Pengelola Jakarta Islamic Index ( JII) akan 
melakukan pengkajian ulang setiap 6 bulan sekali 
dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan 
Januari dan Juli setiap tahunnya. Perhitungan pada 
lantai bursa Jakarta Islamic Index ( JII) dilakukan oleh 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan metode-
metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan 
oleh BEJ, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market 
cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup 
penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat berubah 
nya data emiten yang disebabkan oleh corporate action. 

31Nasarudin, M. Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Ed. 1, 
Cet. 7, ( Jakarta: Kencana, 2011), 50.
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Maka Jakarta Islamic Index menggunakan tanggal awal 
perhitungan 1 Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 
100.

Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK, peraturan 
Nomor KEP- 314/BL/2007 Tentang Kriteria Penerbitan 
Daftar.Efek.Syari’ah.yang.dimuat.dalam.Peraturan.II..K.
1, yakni tidak melebihi rasio-rasio keuangan berikut:

Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan 1. 
dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang 
yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 
ekuitas tidak lebih dari 45%:55%).

Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal 2. 
lainnya dibandingkan dengan total pendapatan 
(revenue) tidak lebih dari 10%.

D.	 Instrument	 Saham	 Syariah	 dan	
Perkembangannya	di	Indonesia
Pada umumnya saham yang di terbitkan oleh 

sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran 
umum (intial public offering) ada 2 macam yaitu saham 
biasa (common stock) dan saham istimewa (preffered 
stock). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang 
melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi 
hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian 
kekayaan jika perusahaan di likuidasi setelah dikurangi 
semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Adapun 
ciri-ciri saham istimewa selengkapnya adalah sebagai 
berikut :
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Hak utama atas dividen, artinya saham istimewa 1. 
mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima 
dividen.

Hak utama atas aktiva perbuahan, artinya dalam hak 2. 
likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum 
sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua 
kewajiban perusahaan dilunasi.

Penghasilan tetap, artinya pemegang saham istimewa 3. 
memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap

Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa 4. 
yang diterbitkan mempunyai jangka waktu yang 
tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa 
perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali 
saham istimewa tersebut dengan harga tersebut.

Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham 5. 
istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS.

Saham istimewa kumulatif, artinya dividen yang 6. 
tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang 
saham tetap menjadi hak pemegang saham 
istimewa tersebut. jika suatu saat perusahaan tidak 
membagikan dividen, maka pada periode yang 
lain perusahaan tersebut membagikan dividen, 
maka perusahaan harus membayarkan dividen 
terutang tersebut sebelum membagikannya kepada 
pemegang saham biasa.

Selain dari saham biasa dan istimewa, saham 
memiliki macam dan jenis yang cukup beragam, berikut 
adalah beberapa tipe macam saham :
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Saham yang di cap 1. (assented shares), penyetempelan 
saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami 
kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari 
cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian 
perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari 
sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (equity) 
dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara 
proporsional

Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar 2. 
oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya 
saham preferen dengan saham biasa

Saham Tanpa Suara, yaitu jenis saham yang 3. 
pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS (non 
voting stock)

Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki 4. 
nilai nominal atau pari, tetapi hak pemiliknya dapat 
diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh 
kekayaan (equity) dan kemudian di bagi dengan 
jumlah saham yang dikeluarkan( no par stock)

Saham Preferen Unggul, yaitu saham preferen yang 5. 
hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (prior 
preferen stock)

Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang 6. 
dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa 
(convertible preferen stock)

Saham Preferen Partisipasi, yaitu saham yang 7. 
disamping hak prioritasnya masih dapat turut serta 
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dalam pembagian dividen selanjutnya (participating 
preferen stock)

Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham preferen 8. 
yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen 
yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu 
secara kumulatif  (cumulative preferred stock)

Saham Pendiri, yaitu jasa yang diberikan oleh para 9. 
pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal 
yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta 
lainnya atau dari relasi penting lain

Saham Pegawai, yaitu kesempatan yang diberikan 10. 
oleh perseroan kepada para pegawainya untuk 
memiliki saham perusahaan.

Saham Bonus, pada saat perbandingan antara 11. 
cadangan dan modal saham yang tidak berimbang 
pada suatu perseroan dapat di hilangkan dengan jalan 
memberikan saham bonus kepada para pemegang 
saham dengan cuma-cuma.32

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal 
secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham 
syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham 
yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, 
di lantai Bursa Efek Indonesia terdapat Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup keseluruhan 
saham. yang. memenuhi. kualifikasi. sebagai. saham.
syariah, dan Jakarta Islamic Indeks ( JII) yang merupakan 

32Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal 
Syariah, ( Jakarta: Kencana, 2007), 63.
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30 saham yang memenuhi kriteria syariah teratas  yang 
ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Indeks Jakarta Islamic Index dipersiapkan oleh 
PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT. 
Dana Reksa Investment Management (DIM). Dengan 
demikian, saham syariah ada aktif  dan ada yang pasif. 
Perusahaan aktif  syariah memang berdasarkan AD/
ART beroperasi dengan menjalankan semua prinsip-
prinsip syariah. Adapun perusahaan pasif  syariah adalah 
perusahaan yang tidak menyebutkan dalam AD/ART 
yang berlaku dan beroperasi dengan menjalankan 
prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses seleksi 
yang dilakukan perusahaan tersebut dapat memenuhi 
kriteria syariah yang diterapkan oleh regulator. 

Jakarta Islamic Indeks (JII) dimaksudkan untuk dapat 
digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja 
suatu investasi pada saham berbasis syariah. Melalui 
indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 
investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas 
secara syariah. Sedangkan penentuan kriteria pemilihan 
saham JII melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah 
PT Dana Reksa Investment Management. 

Emiten atau perusahaan publik syariah yang 
melakukan penerbitan atas efek-efek syariah berupa 
saham, maka wajib memenuhi ketentuan dari  
peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan 
prinsip syariah di pasar modal, serta dalam peraturan 
perundang-undangan lain yang sama-sama fokus 
terhadap sektor pasar modal. Sehingga dalam hal ini, 
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perusahaan tersebut wajib memiliki Dewan Pengawas 
Syariah yang memiliki izin dari ASPM dari Otoritas Jasa 
Keuangan. 

Anggaran dasar emiten syariah atau perusahaan 
publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah 
berupa saham wajib memuat kegiatan dan jenis usaha 
dan tata cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan 
prinsip syariah di pasar modal. Selain proses pemilihan 
saham yang masuk di JII, BEI juga melakukan tahap 
pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek 
likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

Memilih kumpulan saham dengan jenis utama 1. 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk 
dalam 10 kapitalisasi besar), dimana saham-saham 
tersebut bebas dari 4 hal yaitu: kegiatan perusahaan 
berdasarkan riba (bunga), kegiatan perusahaan 
melibatkan perjudian, kegiatan perusahaan 
melibatkan pembuatan dan/atau penjualan produk 
haram, kegiatan perusahaan mengandung elemen 
gharar.

Memilih saham berdasarkan laporan keuangan 2. 
tahunan atau setengah tahun terakhir yang memiliki 
rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%

Memilih 60 saham dari susunan saham diatas 3. 
berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 
terbesar selama setahun terakhir
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Pengkajian ulang yang dilakukan tiap 6 bulan sekali 4. 
dengan penentuan komponen indeks pada awal 
bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan 
perubahan pada jenis usaha emiten akan di 
monitoring secara terus-menerus berdasarkan data-
data publik yang tersedia.33

Perkembangan. perdagangan. saham. syari’ah.
ditunjukkan.oleh.nilai.Indeks.Saham.Syari’ah.Indonesia.
(ISSI), ISSI dibutuhkan untuk menggambarkan kinerja 
seluruh. saham. syari’ah. yang. terdaftar. di. Bursa. Efek.
Indonesia (BEI), sedangkan dalam Jakarta Islamic Index 
( JII) hanya diwakili oleh 30 emiten yang penentuannya 
melibatkan Dewan Pengawas PT. Danareksa Investment 
Management. 

Kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang 
dihitung dari jumlah seluruh saham perusahaan beredar 
dikalikan dengan harga pasar saham, dengan demikian 
semakin mahal harga saham maka semakin tinggi 
nilai kapitalisasi nya. Jika dilihat dari nilai kapitalisasi, 
saham-saham.syari’ah.menunjukkan.peningkatan.yang.
konsisten, hal ini mengindikasikan kondisi makro 
ekonomi yang stabil yang dapat memberikan harapan 
yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Dilihat 
dari fungsi ekonomi, meningkatnya nilai kapitalisasi 
saham.syari’ah.menunjukkan.keberhasilan.pasar.modal.
syari’ah. sebagai. pengumpul. sumber. dana. alternatif .
bagi investasi perusahaan yang berlandaskan prinsip 

33Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Jakarta: 
Prenada Media Grup, 2017), 128-130
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syari’ah,. disamping. itu. menunjukkan. meningkatnya.
kesadaran masyarakat khususnya umat Islam, yang 
memiliki kelebihan dana, untuk memilih jenis investasi 
keuangan yang halal. 

Dari. tahun. ke. tahun,. jumlah. saham. syari’ah.
yang tercatat di bursa menunjukkan peningkatan, hal 
ini menggambarkan bagaimana meningkatnya akan 
kesadaran perusahaan terhadap potensi dari bisnis 
dengan. menerapkan. prinsip-prinsip. syari’ah. yang.
berkeadilan dan bersih dari unsur-unsur riba. Namun di 
sisi lain perusahaan yang sudah mengeluarkan berupa 
saham. syari’ah,. maka. perusahaan. dapat. mengambil.
keuntungan.atas.saham.tersebut.dari.fleksibilitas.akan.
perdagangan. saham. syari’ah. tersebut.. Untuk. saham.
berupa. . saham. syari’ah. dapat. juga. diperdagangkan.
kepada muslim dan non muslim di bursa konvensional 
maupun.syari’ah.sementara.saham.konvensional.hanya.
dapat diperdagangkan di bursa konvensional saja. 
Keberadaan.dari.fleksibilitas.dilantai.bursa.ini,.sehingga.
dapat dijadikan sebagai potensi yang menguntungkan, 
karena terbukanya kesempatan untuk mengumpulkan 
dana lebih besar dari para investor.

Dalam perkembangan investasi saham syariah 
masih relatif  baru jika dibandingkan dengan perbankan 
syariah maupun asuransi syariah. Investasi Syariah 
berupa saham syariah di pasar modal Indonesia 
diantaranya terdiri dari Jakarta Islamic Index ( JII) yang 
terdiri dari 30 saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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ISSI adalah indeks saham yang didirikan tahun 2011. 
Banyak orang menganggap bahwa indeks syariah di 
Bursa Efek Indonesia hanya JII, padahal ada juga ISSI. 
Indeks ISSI ini mencerminkan keseluruhan saham 
syariah yang tercatat di BEI. Konstituennya adalah 
seluruh saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam 
Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI di-review 
setiap 6 bulan sekali (setiap bulan Mei dan November) 
dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. 
Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada 
saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari 
DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan 
rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun 
dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah 
awal penerbitan DES yaitu Desember 2007. Selain itu, 
efek Syariah lainnya terdiri dari misalnya Sukuk dan 
reksadana Syariah. 

Mulai, November 2007, dimana dikeluarkan Daftar 
Efek Syariah yang berisi daftar saham Syariah yang ada 
di Indonesia. Dengan adanya DES maka masyarakat 
diharapkan akan semakin mudah untuk mengetahui 
saham-saham apa saja yang termasuk saham Syariah 
karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang daftar 
saham Syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut 
kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan 
ISSI pada 12 Mei 2011. 

Pada tanggal 8 Maret 2011, DSN-MUI (Dewan 
Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan 
Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam 
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Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di 
Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa investasi 
Syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip Syariah Islam. BEI lalu mengembangkan 
suatu model perdagangan daring sesuai Syariah 
untuk diaplikasikan oleh Anggota Bursa (AB) pada 
bulan September 2011. Dengan adanya sistem ini, 
maka perkembangan investasi Syariah di pasar modal 
Indonesia diharapkan semakin meningkat karena 
investor akan semakin mudah dan nyaman dalam 
melakukan perdagangan saham secara Syariah. Sebagai 
contoh, jika seorang nasabah mendaftar di Anggota 
Bursa sebagai investor syariah, maka ia tidak akan bisa 
melakukan transaksi untuk membeli saham-saham yang 
digolongkan tidak syariah. Saat mengisi Formulir Dana 
Nasabah (RDN), nasabah tersebut juga diharuskan 
memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan 
dananya. Hal ini merupakan salah satu sinergi yang baik 
antara perbankan syariah dengan pasar modal syariah di 
Indonesia. Saat ini periode Desember hingga Mei 2018 
terdapat 361 saham yang tercatat dalam Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) dan 30 saham yang tercatat di 
dalamnya terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks ( JII). 

E. Jakarta Islamic Index ( JII)
Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks 

saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks 
harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang 
memenuhi criteria syariah. Jakarta Islamic Index pertama 
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kali diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama 
Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT Dena raksa 
Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk 
meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan 
investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan 
manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah 
Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII 
menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin 
berinvestasi sesuai syariah. Karena saham yang masuk 
kriteria Jakarta Islamic Index ( JII) adalah saham-saham 
yang operasionalnya tidak mengandung unsur ribawi, 
permodalan perusahaan juga bukan mayoritas dari 
hutang. Jadi bisa kita katakan bahwa saham-saham 
yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII) ini 
adalah saham-saham yang pengelolaan dan manajemen 
nya terbilang sudah transparan. Saham yang tergabung 
dalam Jakarta Islamic Index ( JII) ini juga memiliki 
kriteria. Bahkan kategori dan kriteria nya cukup ketat, 
sebab yang masuk dalam Jakarta Islamic Index ( JII) 
adalah saham-saham yang terbebas dari unsur riba atau 
dengan kata lain harus sesuai syariah.

Pedoman dalam menentukan kriteria saham-
saham emiten yang menjadi komponen Jakarta Islamic 
Index ( JII) tersebut yaitu :

Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama 1. 
yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum 
syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan 
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(kecuali bila termasuk di dalam saham-saham 10 
berkapitalisasi besar).

Memilih saham berdasarkan laporan keuangan 2. 
tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki 
kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% 
(sembilan puluh persen).

Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di 3. 
atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 
(market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun 
terakhir.

Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan 4. 
berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 
perdagangan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasar modal Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia 
(BEI) bekerja bersama dengan PT Dana reksa 
Investment Jakarta Islamic Indeks pada tanggal 3 Juli 
2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang 
ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan 
hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah 
disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana 
berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Jakarta Islamic Indeks ( JII) dimaksudkan untuk 
digunakan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk 
mengukur kinerja suatu pada saham berbasis syariah.34 
Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi 

34www.idx.co.id diakses pukul 10.00 WIB, November 2020
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dalam ekuiti secara syariah.35 Jakarta Islamic Indeks 
terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham 
yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan pemilihan 
saham dalam Jakarta Islamic Indeks melibatkan pihak 
Dewan Pengawas Syariah PT Dana reksa Investment.

Selain kriteria diatas, saham-saham yang dipilih 
untuk masuk ke dalam indeks syariah adalah sebagai 
berikut:36

Memilih kumpulan saham dengan jenis utama yang 1. 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah 
tercatat minimum tiga bulan, kecuali saham-saham 
tersebut termasuk dalam 10 besar kapitalisasi.

Memilih saham berdasarkan laporan keuangan 2. 
tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki 
kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.

Memilih 60 saham dari susunan saham di atas 3. 
berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 
terbesar selama satu tahun.

35Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: 
Kencana, 2009), 139.

36Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal   
(Bandung: Pustaka Setia), h. 139.
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Bab 7
OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

A.	 Pengertian	Obligasi	(Sukuk)

Obligasi berasal dari bahasa Belanda 
“obligate” yang berarti hutang atau 
kewajiban. Selain itu obligasi dalam 

bahasa Belanda dapat berarti pula suatu surat 
hutang (schuldbrief).37 Instrumen ini juga sering 
disebut dengan istilah “bonds” (bahasa Inggris).38 Secara 
sederhananya obligasi diartikan sebagai perjanjian 
utang piutang terhadap peminjam yang memerlukan 
dengan ketentuan membayar bunga secara periodik 
dan membayar kembali pokok pinjaman pada waktu 
jatuh tempo. Kontrak ini diwujudkan dalam bentuk 

37A. Setiadi. Obligasi dalam Perspektif  Hukum Indonesia. (Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 1.

38Pandji Anoraga & Piji Pakarti. Pengantar Pasar Modal edisi revisi 
cert. V, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 67. 
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surat obligasi. Obligasi dalam pengertian konvensional 
adalah efek atau surat utang pendapatan tetap di mana 
penerbit (emiten) setuju untuk membayar sejumlah 
bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan 
membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh 
tempo. Obligasi pada dasarnya merupakan surat 
pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh 
perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. 
Karena obligasi secara praktis juga  diperdagangkan 
di  Bursa Efek maka obligasi juga dapat diartikan 
sebagai salah satu instrumen yang bersifat utang yang 
diperdagangkan di Bursa Efek dan jangka waktunya 
lebih dari satu tahun.39

Sukuk dalam istilah ekonomi berarti “legal 
instrument” deed atau check”.40 Secara etimologi, sukuk 
berasal dari bahasa Arab صكوك, merupakan jamak dari 
.,sakk صك yaitu. nama. dari. sebuah. sertifikat. finansial.
yang serupa dengan obligasi syariah.41 Kata tersebut 
dapat ditelusuri dengan pada berbagai literatur Islam 
kontemporer dan klasik, serta menurut sejarah, secara 
umum bisanya juga sering digunakan untuk perdagangan 
international di wilayah muslim pada abad pertengahan. 
Sehingga istilah tersebut digunakan oleh para pedagang 
pada masa itu sebagai dokumen-dokumen yang memang 

39Gunawan Widjaja & Jono. Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung 
Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal. ( Jakarta: Kencana: 2006), 48. 

40Muhammad.Nafik.HR..Bursa Efek dan Investasi Syari’ah, ( Jakarta: 
Serambi, 2009), 246.

41Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar 
Modal Syariah, ( Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2007), 122.
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menunjukan.kewajiban.finansial.yang.timbul.dari.usaha.
perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. 

Akan tetapi sejumlah penulis dari barat pada masa 
abad pertengahan tersebut, memberikan kesimpulan 
bahwa kata sakk merupakan kata dari suatu atin “cheque” 
atau “check”  yang bisanya digunakan pada perbankan 
kontemporer. Oleh sebab itu, kata sukuk merupakan 
bentuk jamak dari kata tunggalnya “shakk” yang dapat 
diartikan dokumen, instrumen kontrak, piagam, akte, 
sertifikat.dan.yang.seumpamanya.42 Dengan demikian, 
sukuk juga mencakupi istilah surat berharga. Namun 
dalam perjalanannya perkembangannya sekarang, istilah 
dari sukuk yang hari ini, sering kita dengar dalam dunia 
ekonomi syariah pada umumnya dan pasar modal pada 
khususnya, dapat dipersamakan dengan istilah kata dari 
obligasi syariah, yang memang sekarang menjadi bahan 
kajian dari berbagai pakar ekonomi islam dan akademisi 
untuk merumuskan istilah yang paling tepat untuk 
menjadi kata yang familiar di kalangan masyarakat di 
bursa pasar modal syariah. Hal ini karena sukuk ataupun 
obligasi syariah secara teoritis merupakan suatu 
bentuk rekonstruksi terhadap obligasi konvensional 
yang memang berdasarkan pada perjanjian utang 
piutang dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun menurut Badan Pengawasan Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. 
Kep-130/BL/2006 dimana dalam keputusan tersebut, 

42Burhanuddin. Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum. (Yogyakarta: 
UII Press, 2009), 57.
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membahas tentang Penerbitan Efek Syariah, maka sukuk 
didefinisikan.sebagai.efek.syariah.berupa.sertifikat.atau.
bukti atas kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili 
bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak 
terbagi atas; (1) kepemilikan aset berwujud tertentu, 
(2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau 
aktivitas investasi tertentu, atau (3) kepemilikan 
atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi 
tertentu.43Definisi. diatas. tersebut senada juga dengan 
apa yang sering dikemukakan dalam The Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) mengartikan sukuk.sebagai.sertifikat.bernilai.
sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak 
dibagikan atas suatu asset, hak manfaat dan jasa-jasa 
atau kepemilikan  atas  proyek  atau  kegiatan  investasi  
tertentu.

Adapun obligasi syariah (sukuk) sebagaimana yang 
didefinisikan. dalam. Fatwa. Dewan. Syariah. Nasional.
(DSN) No. 32 /DSN/IX/2002 tentang Obligasi 
Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten 
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan 
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 
obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta 
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 
Baik.sukuk.ataupun.obligasi.syariah.dari.kedua.definisi.
tersebut sama diartikan sebagai surat berharga atau 

43lihat Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
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sertifikat.berharga..Hanya.saja.definisi.sukuk memiliki 
pengertian.yang.lebih.luas.dari.definisi.obligasi.syariah.
itu sendiri. Dengan demikian obligasi syariah sebenarnya 
merupakan termasuk bagian dari sukuk itu sendiri.

Dalam praktiknya, sukuk yang biasa diterbitkan 
oleh suatu perusahaan emiten tidak lain   adalah obligasi 
syariah itu sendiri. Walaupun demikian penyebutan 
kata “sukuk” dirasakan lebih sesuai dari penyebutan 
kata “obligasi syariah”. Ada dua alasan penggunaan 
istilah sukuk lebih sesuai dari pada penggunaan istilah 
obligasi syariah, antara lain:

Makna istilah kata “1. obligasi” merupakan istilah 
yang sudah sangat identik dan sering digunakan 
dalam pasar modal konvensional dengan surat 
utang. Sementara itu, obligasi syariah sendiri 
tidak didasarkan pada perjanjian utang piutang 
sebagaimana obligasi pada umumnya.

Makna istilah dari kata 2. sukuk dapat menjadi istilah 
yang khusus ataupun baku kedepannya, sehingga 
dapat membedakannya dengan istilah obligasi 
konvensional ataupun juga obligasi syariah. 

Dari beberapa istilah dan pengertian yang telah 
diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa sukuk 
merupakan. suatu. surat. atau. sertifikat. berharga. yang..
memiliki  nilai  pokok  tertentu  dan  diterbitkan  oleh  
emiten  untuk  para investor dengan kewajiban bagi 
emiten untuk membayar hasilnya dari kegiatan usaha 
emiten kepada investor yang memegang surat berharga 
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tersebut serta membayar kembali nilai pokok tersebut 
pada masa jatuh tempo surat berharga tersebut.

B.	 Dasar	Hukum	Sukuk
Menurut pandangan pakar ekonomi syariah sukuk 

pada dasarnya bentuk penyertaan modal sebagaimana 
musyarakah (kerjasama bisnis) pada umumnya, sehingga 
sukuk menerbitkan kepemilikan atas aset, bukan 
meminjamkan uang (capital) sebagaimana dalam obligasi. 
Perbedaan akan prinsip-prinsip antara “meminjamkan 
uang/capital” yang dianut dalam ekonomi konvensional 
dengan “kerjasama bisnis” dalam ekonomi syariah. Hal 
ini merupakan pokok dari perbedaan antara obligasi dan 
sukuk. Kerjasama bisnis menempatkan para pihak dalam 
hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan 
bisnisnya, termasuk berbagi untung serta resikonya, 
sesuatu yang tidak ada di dalam obligasi. 

Sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang 
yang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan 
emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan 
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 
sukuk berupa hasil/ margin fee, serta membayar kembali 
dana sukuk pada saat jatuh tempo. Sehingga para ulama 
menggali dalil tentang sukuk (obligasi syariah) yang ke 
depannya menjadi panduan dalam melakukan kegiatan 
transaksi.

Penjelasan. mengenai. pendapat. ulama’. tentang.
dasar hukum dari suku yang tertuang sesuai dalam fatwa 
DSN MUI tentang Obligasi Syariah (sukuk), dimana 
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termuat dalam fatwa tersebut tentang landasan obligasi 
syariah (Sukuk) dalil yang berkenaan dengan obligasi 
syariah (sukuk) dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. Berikut dalil-
dalilnya:

a.. Firman.Allah.SWT.QS.Al.Baqarah.(2).275.

ُطُه  ي َيَتَخبَّ َبا َل َيُقوُموَن إيِلَّ َكَم َيُقوُم الَّذيِ يَن َيْأُكُلوَن الرِّ ذيِ الَّ
َبا  الرِّ ْثُل  ميِ اْلَبْيُع  َم  إيِنَّ َقاُلوا  ْم  ُ بيَِأنَّ َذليَِك  اْلَسِّ  َن  ميِ ْيَطاُن  الشَّ
َربِّهيِ  ْن  ميِ َظٌة  َمْوعيِ َجاَءُه  َفَمْن  َبا  الرِّ َم  َوَحرَّ اْلَبْيَع  اهلُل  َوَأَحلَّ 
َفُأوَلئيَِك  َعاَد  َوَمْن  اهلليِ  إيَِل  َوَأْمُرُه  َسَلَف  َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى 

َخاليُِدوَن )275( فيِيَها  ُهْم  اريِ  النَّ َأْصَحاُب 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba 
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) 
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maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka 
mereka kekal di dalamnya”

b.. Firman.Allah.SWT.QS.Al.Isra”.(17).34.

)34( َمْسُئوًل  َكاَن  اْلَعْهَد  إيِنَّ  بيِاْلَعْهديِ  َوَأْوُفوا   .…

Artinya: “…dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu 
pasti diminta pertanggungan jawabnya”

c. Hadits 

Hadis Nabi SAW yang digunakan sebagai dalil 
dasar sukuk ini ialah hadits yang diriwayatkan oleh 
„Amar bin „Auf, Hadits Nabi Riwayat Imam at-Tirmidzi 
dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani

حد ثنا احلسن بن عاي اللل, حد ثنا ابو عامر العقدي,  
حد ثنا كثري بن عبد اهلل بن عمر و بن عوف الز ن عن 
الصلح  ان رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم قال,  جده, 
جا ئز بني السلمني ال صلحا حرم حللواحل حراما 
, والسلمون عل رشوطهم الرشطا حرم حللاؤاحل 

حراما.     

Artinya: Perjanjian boleh dilakukan oleh kaum muslimin 
kecuali dengan perjanjian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram dan 
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kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 
menghalalkan yang haram

d.. Kaidah.Fiqih.

ليل  الد  يدل  ان  ال  با حة  الء  العا مل ت  ال صل ف 
تريمها  عل 

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk dari muamalah 
boleh untuk dilakukan, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.”

Dalil-dalil di atas termuat di dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi 
Syariah, dimana dalil tersebut dibuat atas permohonan 
fatwa dari salah satu perusahaan PT AAA sekuritas 
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi 
Syariah.  sehingga fatwa DSN-MUI itu yang kemudian 
menjadi titik tolak dari salah satu pedoman pokok yang 
menjadi landasan dari obligasi syariah. Pada segi hukum 
Islam/ atau dalam bermuamalah yang diturunkannya 
regulasi-regulasi oleh otoritas pasar modal dalam 
masalah obligasi syariah (sukuk). Karena transaksi 
sukuk menggunakan akad muamalah yang sudah ada 
dan biasa dipraktikkan seperti murabahah, mudharabah, 
musyarakah, istisna’, jual beli salam, dan ijarah, maka 
dalam praktik transaksi sukuk harus tetap mengacu 
kepada fatwa-fatwa DSN-MUI tentang murabahah, 
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mudharabah, musyarakah, istisna’, jual beli salam, dan 
ijarah, yang sudah lebih dahulu ada fatwanya.

Sebagaimana yang kita fahami bahwa fatwa sebagai 
sebuah legal opinion (pendapat hukum) dari ulama yang 
kedudukannya dalam tata hukum Indonesia bukan 
merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Fatwa bukan termasuk dalam hirarki perundang-
undangan yang ada di Indonesia dan DSN-MUI secara 
kelembagaan bukan sebuah lembaga yang dibentuk oleh 
negara berdasarkan Undang-Undang yang memiliki 
kewenangan yang membuat sebuah peraturan atau 
regulasi.44

Adapun menurut Yeni Salma Barlinti, meskipun 
secara faktual fatwa DSN-MUI bukan merupakan jenis 
peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, 
namun dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional 
DSN-MUI, merupakan hukum positif  mengikat, 
karena keberadaannya sering dilegitimasi oleh lembaga 
pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi 
syariah. Hal ini, terkait dengan fakta bahwa positivisasi 
fatwa-fatwa DSN-MUI mendapati jalan mulus hingga 
menjadi hukum positif  sebagai pelengkap atas UU No 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diserap 
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau 
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

44Lebih lanjut lihat penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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Dalam kaitannya dengan obligasi syariah/sukuk, 
fatwa-fatwa DSN-MUI, seperti fatwa Nomor 32/DSN-
MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, kemudian di 
positivisasi/ diserap menjadi regulasi dalam bidang 
obligasi syariah/sukuk baik oleh BAPEPAM-LK dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).45 Meskipun UU No. 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum mengatur 
tentang pasar modal syariah, dan UU tentang Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) baru terbit tahun 
2008 (UU No. 19 tahun 2008), tetapi gairah untuk 
memperdagangkan efek syariah di pasar modal sudah 
terasa sejak tahun 2000-an dengan ditandai dengan 
lahirnya Jakarta Islamic Index ( JII).

Sementara itu, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) yang berhubungan dengan sukuk/obligasi 
syariah selama ini, dan yang menjadi pedoman bagi para 
pihak yang akan melakukan kegiatan di pasar modal 
terutama pada obligasi syariah/ sukuk, adalah:46 

45Selanjutnya lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/
POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/205 tentang 
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

46Lihat kumpulan fatwa DSN-MUI pada situs blog fatwa DSN- MUI 
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ diakses pada tanggal 25 Desember 
2020, Pukul 20:00 WIB  
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Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang 1. 
Obligasi Syariah

Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang 2. 
Obligasi Syariah Mudharabah

Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang 3. 
Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang 4. 
Obligasi Syariah Ijarah

Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang 5. 
Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang 6. 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang 7. 
Metode Penerbitan SBSN

Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang 8. 
SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang 9. 
SBSN Ijarah Asset To Be Leased

C.	 Perbedaan	 Sukuk	 dengan	 Obligasi	
Konvensional
Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi 

konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain 
berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil 
sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi 
pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah 
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tertentu asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk 
dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak 
yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain 
itu sukuk juga harus di struktur secara syariah agar 
instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, 
gharar dan maysir.

Untuk lebih memudahkan dan memperjelas 
persamaan & perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan 
obligasi konvensional akan digambarkan dalam bentuk 
table berikut:47

Tabel 7.1
Perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan 

Obligasi Konvensional

Variabel	
Pembeda

Obligasi	Syariah	(Sukuk)
Obligasi	

KonvensionalMudharabah Ijarah

Akad Mudharabah
(Bagi Hasil)

Ijarah
(Sewa/ Lease) Tidak ada

Jenis Transaksi Uncertainty 
Contract

Certainty 
Contract -

Sifat 
Instrumen

Sertifikat.
Kepemilikan 
Penyertaan 
atas Suatu 

Aset

Sertifikat.
Kepemilikan 

Penyertaan atas 
Suatu Aset

Instrument
Pengakuan 

Utang

Penerbit Pemerintah, 
Korporasi

Pemerintah, 
Korporasi

Pemerintah, 
Korporasi

47Khaerul Umam, Pasar Modal  Syariah & Praktik Pasar Modal 
Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 174-175.
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Pihak yang
Terkait

Obligor, SPV,
Investor, 
trustee

Obligor, SPV,
Investor, 
trustee

Obligor/
Issuer,

Investor
Harga 

Penawaran 100% 100% 100%

Kupon/ 
Penghasilan

Pendapatan/ 
Bagi Hasil Imbalan/Fee Bunga/Riba

Pembayaran 
Pokok

Bullet atau 
Amortisasi

Bullet atau 
Amortisasi

Bullet atau 
Amortisasi

Jangka Waktu Pendek
Menegah

Pendek 
Menegah

Menengah
Panjang

Pengembalian

Indikatif  
Berdasarkan 
pendapatan/ 

Income

Ditentukan 
Sebelumnya Float/Tetap

Underlying 
Asset Objek 
Perjanjian

Perlu Perlu Tidak Perlu

Jenis Investor Syariah/ 
Konvensional

Syariah/ 
Konvensional Konvensional

Akibat Halal Halal Haram

Hukum
Maslahat 
dunia & 
akhirat

Maslahat dunia 
& akhirat Mudharat

Harga Harga Pasar Harga Pasar Harga Pasar

Penggunaan 
Hasil 

Penerbitan

Harus sesuai 
Syariah

Harus sesuai 
Syariah Bebas

Jenis-Jenis Sukuk Menurut AAOIFI (Accounting and 
Auditing Organization of  Islamic Financial Institution) 
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Perbedaan obligasi syariah (sukuk) dapat dilakukan 
berdasarkan tiga kategori yaitu, jenis akad yang dipakai, 
pembayaran pendapatan yang akan dibagikan kepada 
pihak-pihak yang berakad, dan basis pembiayaan, serta 
multiple sukuk. Berdasarkan jenis akad sukuk terbagi 
ke dalam enam jenis, yaitu: sukuk murabahah, sukuk 
mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk salam, sukuk 
istisna‟ dan sukuk ijarah.48 Jenis-jenis sukuk tersebut 
diterbitkan dengan berdasarkan akad yang digunakan 
dan menjadi dasar dalam memberikan jenis-jenis 
obligasi syariah (sukuk).

Menurut AAOIFI (The Accounting and 
Auditing Organization of  Islamic Financial Institution) 
mendefinisikan.sukuk.itu.sebagai.sertifikat.bernilai.yang.
meruapkan tanda bukti atas kepemilikan yang tidak 
dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa 
atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi 
tertentu.49 Sedangkan berbagai jenis sukuk yang dikenal 
secara internasional dan telah mendapatkan justifikasi 
atau endorsement dari AAOIFI antara lain sebagai 
berikut:

a. Sukuk ijârah adalah sukuk yang diterbitkan 
berdasarkan perjanjian atau dengan menggunakan 
akad ijârah, yang satu pihak bertindak sendiri atau 
melalui wakilnya menjual ataupun menyewakan 
hak guna (manfaat) suatu aset kepada pihak lain 

48Muhammad.Nafik.HR..Bursa Efek dan Investasi Syari’ah, ( Jakarta: 
Serambi, 2009), h. 252-255.

49Khairul Umam, Pasar Modal Syariah., 174.
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berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang 
di sepakati tanpa di ikuti dengan pemindahan 
kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk ijârah dapat juga 
diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad 
pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang 
dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah 
pusat/daerah atau institusi lainnya dan dapat 
mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk 
membayar pendapatan kepada pemegang sukuk 
berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan 
aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk 
pada saat jatuh tempo.50 Sukuk ijârah diterbitkan 
berdasarkan perjanjian atau akad ijârah, di mana 
satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya 
menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada 
pihak lain berdasarkan harga dan periode yang 
disepakati kedua belah pihak, tanpa diikuti dengan 
perpindahan dari kepemilikan aset itu sendiri.

b. Sukuk mudhârabah adalah obligasi syariah (sukuk) 
yang mana di terbitkan dengan berdasarkan kepada 
perjanjian dan akad dari mudharabah yang merupakan 
suatu bentuk dari akad kerjasama. Satu pihak sebagai 
penyedia modal (rabb al-mal) sedangkan pihak lain 
menyediakan tenaga serta keahlian (mudharib). Maka 
keuntungan yang di dapatkan dari kerjasama tersebut 
nantinya akan dibagikan dengan berdasarkan pada 
perbandingan yang telah di sepakati sebelumnya 
di awal akad. Adapun kerugian yang timbul, maka 

50Muhammad.Nafik.HR..Bursa Efek dan Investasi Syari’ah 
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akan di tanggung sepenuhnya oleh penyedia dari 
modal tersebut.51 Sukuk juga dapat diartikan dengan 
surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang 
menggunakan sistem akad mudhârabah. Adapun 
sukuk mudhârabah sebagai surat berharga berisi 
akad pembiayaan dengan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip syariah yang mana dikeluarkan 
oleh perusahaan (emiten), pemerintah ataupun bisa 
oleh institusi lainnya, yang dimana mewajibkan 
pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut 
untuk membayar pendapatan kepada pemegang 
sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan 
dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana serta 
dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh 
tempo. 

c. Sukuk musyârakah adalah sukuk yang diterbitkan 
dengan berlandaskan pada perjanjian dan akad 
musyarakah yang dimana merupakan suatu bentuk 
akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. 
Modal yang digunakan dari akad kerjasama tersebut 
dengan menggabungkan dari kedua belah pihak, 
seperti contohnya dalam membangun proyek baru 
atau bisa juga dengan mengembangkan proyek 
yang telah ada sebelumnya serta bisa juga dengan 
membiayai kegiatan dari usaha tersebut. Adapun 
keuntungan dan kerugian yang timbul dari kerja 
sama akad sukuk musyarakah tersebut akan di 

51Mugiyati,.Sukuk.di.Pasar.Modal.Tinjuan.Bisnis.Investasi.dan.Fiqih,.
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2016), 56.
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tanggung bersama kedua belah pihak sesuai dengan 
partisipasi dari jumlah modal yang masing-masing 
kedua belah pihak gunakan. Sukuk musyârakah 
dapat.juga.didefinisikan.sebagai.surat.berharga.yang.
berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip-
prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan 
(emiten) pemerintahan atau institusi lainnya 
yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya 
untuk membayar pendapatan kepada pemegang 
sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan 
dana kontribusi dari pihak-pihak yang berakad 
serta dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh 
tempo.

d. Sukuk istishnâ’ adalah jenis sukuk yang diterbitkan 
dengan berdasarkan pada perjanjian dan akad 
istishnâ’ yang merupakan bentuk dari akad 
perjanjian jual beli antara para pihak untuk 
pembiayaan suatu proyek. Sedangkan untuk cara 
dan jangka waktu serta harga, maka akan ditentukan 
oleh kesepakatan dari kedua belah pihak atau para 
pihak yang melakukan akad perjanjian. Sukuk 
istishnâ’ dapat juga diartikan sebagai surat berharga 
yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada 
prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan 
(emiten) pemerintahan atau institusi lainnya yang 
mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk 
membayar pendapatan kepada pemegang sukuk 
berupa bagi hasil dari marjin keuntungan serta 
dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh 
tempo.



Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah      •     111

. Adapun.definisi.dari.sukuk istishnâ’ ini, hampir 
sama.dengan.definisi. dari. sukuk salam. Untuk 
akad pada dasarnya, keduanya tersebut hampir 
sama juga. Namun pada aspek cara dari 
penyerahan untuk akad pembiayaannya adalah 
yang membedakan dari kedua suku tersebut. 
Dalam akad salam, dimana penyerahan dari  
pembiayaannya itu terjadi pada awal akad. Namun 
untuk akad istishnâ’, maka pembayarannya 
dilakukan pada akhir dari periode akad atau 
dengan cara dilakukan secara angsuran. 

e. Sukuk salam yaitu sukuk yang dalam bentuk ini, 
kontrak dengan dibayarkan di muka dan dibuat 
untuk barang-barang yang memang dikirim 
kemudian. Komoditas yang belum diterimanya 
maka, tidak diperbolehkan untuk menjualnya. 
Maka, penerima dalam hal ini tidak boleh menjual 
kembali dari komoditas salam tersebut, sebelum 
menerimanya, akan tetapi penerima boleh menjual 
kembali komoditas tersebut dengan menggunakan 
akad atau kontrak yang lain yang memang paralel 
dengan kontrak pertama. Sehingga dalam kasus 
seperti ini, kontrak pertama dan kedua harus 
independen. satu. sama. lainnya..Untuk. spesifikasi.
dari barangnya dan jadwal untuk pengiriman 
kedua kontrak harus sesuai satu sama lainnya, 
tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara 
independen.



112     •     Dahlia Bonang, Abdul Hadi Sukmana

f. Sukuk Murabahah adalah surat berharga yang 
mana mewakili dari pada obligasi moneter, yang 
dikeluarkan untuk tujuan transaksi penjualan 
dengan cara kredit yang dilakukan oleh perbankan, 
dan tidak dapat menciptakan instrumen yang 
dapat diperjualbelikan. Sementara itu, tagihan 
(receivable) murabahah tidak dapat mengambil 
return tertentu, sehingga perjanjian dari mereka 
juga haruslah berdasarkan dengan nilai yang 
tercantum sebelumnya. 

 Adapun untuk sukuk murabahah lebih 
memungkinkan untuk dilakukan pada hal-hal yang 
memang berhubungan dengan pembelian barang 
untuk sektor dari publik itu sendiri. Misalkan 
dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-
barang dengan harga yang relatif  tinggi, maka 
dapat di mungkinkan untuk membelinya dengan 
memalui penjualan kredit dengan membayar 
angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi 
biaya dan return-nya (margin keuntungan) untuk 
keseluruhan periode angsuran. Pemerintah 
akan. menerbitkan. sertifikat. berdasarkan. jumlah.
angsuran..Setiap. sertifikat.memiliki. anggal. jatuh.
tempo, yang mewakili hak kepemilikan dari 
penjual yang tidak dapat di pindah tangankan 
dan sejumlah klaim yang tidak dapat di ubah. 
Penjual. atau. pemegang. sertifikat. pertama. dapat.
memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain, 
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dimana pembayarannya akan sama dengan nilai 
yang.tercantum.pada.sertifikat.dikurangi.dengan.
biaya pengumpulan.52

D.	 Mekanisme	 Penerbitan	 dan	 Perdagangan	
(Sukuk)
Dalam melakukan penerbitan sukuk dilakukan 

dengan suatu underlying asset sesuai prinsip syariah. 
Underlying asset merupakan aset tertentu dimana menjadi 
obyek yang melekat di dalam perjanjian, adapun asset 
yang dijadikan sebagai objek tersebut haruslah memiliki 
nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan dll. Fungsinya 
dari underlying asset adalah untuk menghindari dari 
riba dan gharar serta sebagai syarat sehingga dapat 
diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan dari 
emiten yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) 
tersebut, syarat nya ialah halal dari segi syariah serta 
investment grade yang baik. Hal ini, dapat dilihat dari 
fundamental usaha dan keuangan yang kuat serta citra 
yang baik bagi publik.

Selain itu, dalam penerbitan sukuk haruslah 
mendapatkan fatwa yang menjadi penguat tentang 
kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (syariah 
endorsement). Fatwa tersebut dimana dikeluarkan dari 
lembaga yang memang berkompeten pada bidang 
syariah tersebut. Selama ini, pemberian fatwa yang 
menjadi penguat tentang kesesuaian dengan prinsip 
syariah (syariah endorsement) untuk sukuk domestic 

52Ibid., 58.
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diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. Sedangkan sukuk internasional atau syariah 
endorsement  dikeluarkan oleh lembaga syariah yang 
diakui keberadaannya menjadi lembaga komunitas 
syariah internasional seperti AAOIFI (Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Institution). 

Pernyataan dalam fatwa MUI tentang kesesuaian 
dengan prinsip syariah (syariah endorsement), hal ini 
menjadi penting dimana dengan pernyataan tersebut 
keyakinan dari investor bahwa, emiten nya sudah 
menjalankan secara universal prinsip-prinsip syariah. Hal 
ini, juga khususnya untuk investor dari muslim dimana 
ingin berinvestasi dengan sesuai syariah. adapun pihak-
pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah: 

Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab 1. 
terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal 
sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo.

Special Purpose Vehicle2.  (SPV) berupa badan hukum 
yang didirikan dalam rangka penerbitan sukuk dan 
memiliki fungsi:

a. Sebagai penerbit sukuk

b. Mewakili investor bertindak sebagai wali 
amanat (trustee)

c. Dalam transaksi pengalihan asset menjadi 
counterpart pemerintah 
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Investor/ 3. sukuk holder adalah pemegang sukuk yang 
memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal 
sukuk sesuai partisipasi masing-masing. 

Proses untuk membuat pola hubungan antara 
pihak yang terkait dan model aliran serta akad yang 
digunakan dalam akad sukuk yang dinamakan proses 
strukturisasi sukuk. Struktur sukuk ini berisi skema 
sukuk yang berdasarkan pada standar AAOIFI (Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) 
yang paling banyak di aplikasikan dalam pasar modal 
syariah tanpa terkecuali di berbagai negara. Dalam hal 
ini. penulis. mengklasifikasikan. dan. mengidentifikasi.
terdapat 6 (enam) skema atau struktur investasi yang 
paling banyak digunakan dalam mengaplikasikan 
investasi sukuk. Berikut penjelasannya:

1.	 Suku	Ijarah
Secara umum pada negara-negara lain bisanya 

menerbitkan investasi sukuk menggunakan ijarah 
muntahiyah bittamlik (IMBT). Adapun di Indonesia dasar 
yang diaplikasikan dalam menerapkan sukuk adalah 
dengan transaksi manfaat atas suatu aset. Namun 
terkait dengan dasar-dasar yang diaplikasikan tersebut, 
seyogyanya tujuan dari transaksi ijarah yang digunakan 
di Indonesia adalah dengan melakukan transaksi lease 
atau lease kemudian sublease. Sedangkan di negara-
negara lain bertujuan untuk menjual aset kepada SVP 
kemudian lease tersebut dengan memberikan opsi 
apakah pada akhir masa sukuk aset underlying ijarah 
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beralih kepemilikannya. Ada tiga jenis skema transaksi 
sukuk. ijarah. yang. diklasifikasikan. menurut. AAOIFI..
Pembagian dari katagori skema pada sukuk tersebut di 
dasarkan ada objek yang di transaksikannya yaitu.

Transfer kepemilikan atas aset yang telah 1. 
tersedia

Transfer manfaat (2. usufruct) atas aset yang telah 
tersedia

Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang 3. 
akan dimiliki.53

Adapun dalam praktiknya yang lazim digunakan 
adalah obligasi syariah (sukuk) ijarah no. 1 dan 2, 
dengan alasan utamanya yang sering mendasari adalah 
transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati oleh investor 
mengingat underlying asetnya telah tersedia. Hal ini 
akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan 
dengan sukuk ijarah no. 3. Dengan mempertimbangkan 
kelaziman dalam praktik, maka kajian ini memfokuskan 
kepada skema sukuk no 1 dan 2.

Berikut ini dapat di jelaskan mengenai skema 
dari sukuk yang 1 dan 2, tersebut. Skema sukuk 
yaitu pada transfer kepemilikan atas aset yang telah 
tersedia. Pada saat perusahaan merencanakan untuk 
menerbitkan sukuk ijarah, perusahaan terlebih dahulu 
menetapkan aset yang akan di ijarahkan. Kemudian, 
perusahaan mendirikan suatu Special Purpose Vehicle/ 

53BAPEPAM-LK, Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal 
Indonesia, ( Jakarta: BAPEPAM-LK, 207), 56.
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Company (SPV/C selanjutnya disebut dengan SPV). 
SPV merupakan paper company yang didirikan semata-
mata untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam 
penerbitan sukuk ijarah. Setelah sukuk ijarah jatuh 
tempo, maka SPV ini akan dibubarkan. SPV bukan 
merupakan badan hukum seperti halnya perusahaan, 
oleh karena itu SPV bukan merupakan subyek pajak.

Setelah SPV terbentuk, perusahaan menjual aset 
yang menjadi underlying ijarah kepada SPV, hal ini 
ditandai dengan akad Al-bay‟, yaitu jual beli antara 
perusahaan selaku penerbit sukuk ijarah dan SPV selaku 
wakil. dari. para. investor. pemegang. sertifikat. sukuk.
ijarah.. Pada. saat. yang. sama. SPV. menjual. sertifikat.
sukuk kepada investor sebagai bukti bahwa investor 
merupakan pemilik dari underlying aset ijarah, hal ini 
ditandai dengan akad Wakalah, yaitu perwalian SPV 
atas. investor. pemegang. sertifikat. sukuk. ijarah.. Dana.
yang diperoleh dari investor secara langsung diteruskan 
oleh SPV kepada perusahaan. Dengan demikian, maka 
telah terjadi perpindahan kepemilikan underlying aset 
ijarah dari perusahaan kepada investor melalui SPV. 
Namun di lain pihak, perusahaan telah menerima secara 
langsung pembayaran dari investor atas penerbitan 
sertifikat. sukuk. ijarah.. Selanjutnya,. SPV. selaku.wakil.
dari investor, menandatangani akad Ijarah dengan 
perusahaan. Dalam akad itu disepakati bahwa SPV 
selaku wakil dari pemilik aset menyewakan aset kepada 
perusahaan. Dengan kata lain, SPV berperan sebagai 
lessor sedangkan perusahaan berperan sebagai lessee. 
Sebagai lessee, perusahaan berhak untuk menggunakan 
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aset yang di-ijarah-kan tersebut dan berkewajiban 
untuk membayar ijarah atas penggunaan aset kepada 
lessor. Pembayaran oleh perusahaan dilakukan kepada 
SPV dan langsung diteruskan (pass through) kepada 
investor. Pembayaran tersebut merupakan kupon ijarah 
yang besarnya ditentukan secara tetap Pembayaran ini 
didasarkan atas benchmark tertentu sebagai contoh 2% 
+ LIBOR.

Skema sukuk ijarah semacam ini dijumpai 
diberbagai.negara. seperti:.Bahrain,.Malaysia,.Qatar.&.
Pakistan. Berikut struktur investasi sukuk ijarah yang 
dimaksudkan peralihan kepemilikan asset dari emiten 
kepada sukuk holders:

Gambar 7.1 Skema Penerbitan Ijarah Transfer 
Kepemilikan Aset54

54Sumber  Himpunan Skema Sukuk, Kementerian Keuangan RI , 
2011, data diolah. 
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Keterangan gambar 3.1:

Corporate (perusahaan penerbit/emiten) menjual 1. 
aset kepada SPV dengan menggunakan kontrak bay’ 
mutlaqah.

SPV memproses pengeluaran sukuk, dan 2. 
mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak 
ijarah.

Investor membeli aset yang representatif  nya 3. 
ditunjukkan.oleh.sertifikat.sukuk.ijarah.

Investor membayar tunai kepada SPV sebagai harga 4. 
aset.yang.dipresentasikan.oleh.sertifikat.sukuk.

SPV membayar harga aset kepada Emiten sejumlah 5. 
yang.diperjanjikan.dalam.akad.jual.beli.mutlaqah.

SPV menyewakan semula aset tersebut kepada 6. 
Corporate dengan menggunakan kontrak ijarah dan 
harga sewa disepakati bersama antara corporate dan 
SPV.

Corporate membayar sewa aset kepada SPV yang 7. 
biasanya dilakukan semi tahunan.

SPV menagihkan bayaran sewa kepada masing- 8. 
masing investor sesuai jumlah sukuk dipegang 
masing-masing investor (sukuk holders).

Pada saat maturity, Corporate membeli semula aset 9. 
sesuai dengan harga jual sebelumnya dan membayar 
tunai kepada SPV.
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SPV. menebus. sukuk. sertifikat. pada. investor. dan.10. 
membayar dengan harga tunai bersama dengan 
kadar sewa term akhirnya sekali.

Bentuk kontrak sukuk ijarah di atas menggunakan 
akad bay’ mutlaqah dalam hal penjualan aset dari originator 
kepada Special Purpose Vehicle (SPV), kemungkinan 
akibat yang timbul dari bentuk akad yang demikian 
adalah. bahwa. jual. beli. mutlaqah. mengakibatkan.
pemindahan hak milik secara sempurna untuk pembeli 
(menjadi milk at-tam).55 SPV yang telah menjadi pemilik 
terhadap aset, boleh untuk tidak menjual kembali aset 
dimaksud kepada Corporate, sementara Corporate 
bermaksud untuk membeli semula underlying asset. 
Atau SPV akan menjual semula aset tersebut dengan 
harga baru sesuai dengan harga dari pasaran, sementara 
originator/ corporate/emiten menginginkan untuk 
membelinya kembali dengan harga asal. Oleh karena 
itu, akad yang lebih sesuai dalam kontrak dimaksud 
adalah menggunakan akad bay‟ al-wafa.

Ada juga bentuk lain dari transfer aset dari originator 
kepada SPV di mana originator menunjuk SPV sebagai 
wakil dan menyerahkan aset kepadanya untuk dijadikan 
underlying assets bagi pengeluaran sukuk. Dalam hal ini, 
SPV hanya akan bertindak sebagai wakil dari emiten 
untuk mengeluarkan sukuk dengan menggunakan 
akad dari ijarah. Menjual sukuk dilakukan dengan 

55Nazarudin Abdul Wahid, Sukuk; Memahami dan Membedah Obligasi 
Pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Arruz-Media, 2010), 120.
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menggunakan keuntungan berdasarkan diskon, dan 
originator membeli kembali dengan harga nominal.56

Berikut ini disajikan mengenai variasi dari skema 
transfer manfaat atas aset yang telah tersedia, yaitu 
dengan sublease. Skema ini diawali dengan penerbitan 
sertifikat. sukuk. ijarah. oleh. issue (selanjutnya disebut 
perusahaan).. Atas. penerbitan. sertifikat. tersebut.
perusahaan menerima kas yang dibayarkan oleh 
investor. Pada tahap ini, perusahaan dan investor 
menandatangani akad Wakalah. Akad ini memberikan 
kuasa kepada perusahaan untuk mewakili investor 
sebagai lessee atas transaksi ijarah yang akan dilakukan 
pada tahap berikutnya. Selanjutnya, dana hasil 
penerbitan sukuk ijarah digunakan perusahaan untuk 
memperoleh manfaat atas suatu aset underlying ijarah 
yang dimiliki oleh owner. Pada tahap ini perusahaan dan 
owner menandatangani akad ijarah dimana perusahaan 
berperan sebagai lessee mewakili investor dan owner 
sebagai lessor.

56Ibid., 122.
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Gambar 7.2
Skema Penerbitan Sukuk Ijarah Transfer Manfaat 

Aset.57

Keterangan	gambar	di	atas
Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai 

tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, 
dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan 
sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten. 
Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai 
berikut:

Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, Emiten 1. 
mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, 
dan investor yang diwakili wali amanat sukuk 
menerima manfaat objek ijarah (berupa fixed asset 

57BAPEPAM-LK, Himpunan Skema Sukuk, ( Jakarta: BAPEPAM-LK, 
2011), 12.
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yang.sudah.ada.dengan.jenis.aset.dan.spesifikasi.yang.
jelas) dari emiten.

Investor yang diwakili wali amanat sukuk 2. 
memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten 
untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada 
pihak ketiga.

Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak 3. 
sebagai mu’jir (pemberi sewa) menyewakan objek 
ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai musta‟jir 
(penyewa).

Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga 4. 
memberikan pembayaran sewa kepada emiten.

Emiten meneruskan pembayaran sewa yang 5. 
diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa 
cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu 
yang diperjanjikan serta sisa fee ijarah pada saat jatuh 
tempo sukuk.

Skema penerbitan sukuk ijarah di atas, 
mengilustrasikan pembayaran ijarah yang diterima dari 
investor merupakan jumlah lumpsum. Dalam transaksi 
konvensional jumlah ini dapat dipersamakan dengan 
pokok obligasi. Sedangkan pembayaran berkala yang 
dilakukan oleh lessee kepada lessor pada saat jangka 
waktu sukuk ijarah dapat diidentikkan dengan bunga 
obligasi. Jumlah lumpsum yang diterima oleh perusahaan 
pada awal periode sukuk, akan dilunasi oleh perusahaan 
kepada investor pada saat sukuk ijarah jatuh tempo. Hal 
ini disertai dengan adanya pengembalian kepemilikan 
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atau manfaat aset underlying ijarah kepada perusahaan 
selaku.penerbit.sertifikat.sukuk.ijarah.

b.	 Struktur	Sukuk	Mudharabah
Dalam mekanisme penerbitannya kontrak 

mudharabah atau juga disebut muqaradah merupakan 
bentuk kerja sama antara pemodal (sahibul mâl dan 
pelaksana aktivitas perniagaan/mudharib) di mana satu 
pihak menyerahkan sesuatu harta (modal) dan pihak 
lainnya menyumbangkan kesepakatan dan manajemen 
bagi menjalankan modal untuk memperoleh 
keuntungan dengan menggunakan kaidah profit and 
loss sharing mengikut nisbah yang dipersetujui di dalam 
akad, manakala kerugian akan ditanggung oleh investor 
saja sehingga pengusaha akan kehilangan kinerja dan 
masanya saja.58

Pihak-pihak yang terlibat dalam  sukuk 
mudharabah adalah investor (sukuk holder atau sahibul 
mâl), Special purpose vehicle (SPV) atau Kontrak Investasi 
Kolektif  (KIK), dan perusahaan penerbit sukuk (emiten 
atau mudharib).

Investor.yang.membeli.sertifikat.sukuk.mudharabah.
berarti telah menjadi shâhibul mal bagi emiten yang 
komposisinya.adalah. sebesar. rasio. total.nilai. sertifikat.
sukuk dibagi total modal yang dibutuhkan. Komposisi 
ini juga merupakan porsi bagian pembagian hasil dari 
pengelolaan dana. Total modal yang terkumpul pada 

58Nazarudin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi., 134.
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SPV dari para investor diberikan kepada mudharib 
(emiten) oleh SPV. Pembagian hasil antara SPV dan 
emiten didasarkan atas nisbah yang disepakati antara 
SPV dan emiten.

Pendapatan bagi hasil akan diterima secara 
periodik oleh SPV sesuai nisbah nya, kemudian SPV 
akan membagikannya secara periodik kepada para 
pemegang sukuk mudharabah sesuai dengan komposisi 
kepemilikan masing-masing sukuk. Pokok sukuk akan 
dibayar kembali pada saat jatuh tempo sebesar nilai 
penyertaan masing-masing investor.59

Gambar 7. 3
Skema Penerbitan Sukuk Mudharabah

59Muhammad.Nafik.HR,.Bursa Efek dan Investasi Syariah., 303.
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Keterangan gambar:60

Penerbit memproses Penerbitan sukuk mudharabah 1. 
untuk keperluan memobilisasi modal dengan kadar 
tertentu.

Penerbit (sebagai mudharib) dan investor (rabbul 2. 
mâl) membuat kontrak mudharabah dengan 
perjanjian keuntungan yang disepakati.

Atas kontrak tersebut, modal mudharabah terkumpul 3. 
sejumlah tertentu.

Penerbit menanamkan modal pada proyek 4. 
perniagaan sebagai peluang baik dalam alternatif  
perniagaan.

Atas investasi yang dilakukan mudharib dapat 5. 
menghasilkan keuntungan tertentu.

Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan 6. 
tersebut dibagikan bersama antara rabbul mâl dan 
mudharib dengan kadar yang telah disepakati.

c.	 Struktur	Sukuk	Musyarakah
Musyarakah dalam konteks bisnis dan perdagangan 

sharing berarti suatu usaha bersama di mana semua 
partner membagi keuntungan dan kerugian dari 
perusahaan patungan tersebut. Berdasarkan AAOIFI 
dijelaskan bahwa musyarakah yang dikenal saat 
ini merupakan contractual partnership atau sering 

60Sumber  Himpunan Skema Sukuk, Kementerian Keuangan RI , 
2011, data diolah.
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disebut sebagai sharika al-aqd. Sharika. al-aqd. berarti.
suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk 
menggabungkan aset, tenaga kerja atau kewajiban-
kewajibannya untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Sesuai. dengan. definisinya,. maka. salah. satu.
karakteristik sukuk musyarakah terkait konsep 
pembagian keuntungan dan kerugian adalah setiap 
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha 
musyarakah akan didistribusikan kepada setiap pihak 
yang berserikat sesuai dengan rasio keuntungan (nisbah) 
yang telah disepakati sebelumnya, begitu juga apabila 
terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama oleh 
para pihak sesuai dengan kontribusi modal masing-
masing. Hal ini menunjukkan adanya unsur keadilan 
diantara para pihak yang berserikat dalam usaha 
musyarakah. Konsep tersebut sering dikenal sebagai 
profit. and. loss. sharing.. Karakteristik. tersebut. sejalan.
dengan kegiatan  investasi di mana masih terdapat hal-
hal yang belum dapat diprediksikan antara lain berapa 
keuntungan yang akan diperoleh. Berikut ini disajikan 
mengenai struktur investasi sukuk musyarakah:
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Gambar 7.4. 
Skema Penerbitan Sukuk Musyarakah61

Keterangan gambar :

SPV mengeluarkan sukuk musyarakah dan 1. 
menjualnya kepada investor untuk maksud 
menghimpun modal yang akan ditanamkan pada 
proyek tertentu.

Investor membeli sukuk musyarakah dan membayar 2. 
cash kepada SPV sejumlah tertentu.

SPV dan juga sebagai rabbul mal (l) mampu 3. 
mengumpulkan dana dengan mengeluarkan 
sukuk musyarakah 30% berbanding total dana 
yang diperlukan untuk suatu proyek yang akan 
diinvestasikan.

61 Nazarudin Abdul Wahid, Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi., 139.
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SPV.memercayakan.firma.X.sebagai.mudharib.untuk.4. 
mengurus proyek.

Firma X pula menyediakan dana sendiri 15% 5. 
sehingga dia menjadi rabbul mal(2).

Disebabkan dana yang diperlukan untuk rencana 6. 
proyek investasi belum mencukupi, maka Firma 
X mengajak Firma Y sebagai rabbul mal (3) untuk 
menyediakan dana sebanyak 55% dari nilai total 
proyek.

Firma X melaksanakan proyek investasi sebagaimana 7. 
yang disepakati dan memperoleh keuntungan.

Keuntungan yang didapatkan dibagikan kepada 8. 
masing-masing penyandang dana.

Keuntungan sejumlah kadar yang disepakati 9. 
dibagikan kepada SPV.

Keuntungan sejumlah kadar yang disepakati 10. 
dibagikan kepada Firma Y.

SPV selanjutnya menebus sukuk dari investor 11. 
dan membayar keuntungan sesuai kadar yang 
disepakati.

d.	 Struktur	Sukuk	Murabahah
Sukuk murabahah terbentuk karena adanya 

kontrak jual beli yaitu ada pihak yang akan membeli 
barang (peminjam/borrower) kepada pihak SPV. Pihak 
SPV akan menerbitkan dan menjual sukuk kepada para 
investor (sukuk holder) untuk memperoleh dana. Pihak 
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pembeli sukuk atau investor membayarkan sejumlah 
dana sesuai dengan lembar jumlah dan harga sukuk yang 
dibelinya.dan.ia.menerima.sertifikat.sukuk.serta.berhak.
atas bagi hasil dari marjin keuntungan yang dijanjikan 
dan disepakati saat pembelian sukuk. Pembayaran bagi 
hasil oleh SPV kepada investor dapat secara kontan atau 
secara periodik tergantung pendapatan yang diperoleh 
SPV. Pada saat sukuk jatuh tempo, SPV membayar 
pokok sukuk nya. Dana yang terkumpul dari penjualan 
sukuk akan dipergunakan untuk membeli komoditi 
kepada supplier, dan SPV akan menjualnya kembali 
kepada pihak borrower dengan marjin keuntungan 
tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Komoditi 
yang dibeli oleh borrower kemudian dijual kembali 
kepada pembeli komoditi.

Pihak pembeli akhir (end user) akan membayar 
kepada borrower, kemudian borrower membayarkannya 
kepada SPV. Keuntungan yang didapat SPV akan 
didistribusikan kepada investor secara proporsional 
sesuai nisbah pembagian marjin keuntungan yang 
disepakati saat akad jual beli sukuk.62 Jika pembeli aset 
menjual asetnya itu sebelum masa angsuran kepada 
pihak SPV berakhir, maka ia tidak wajib melunasi 
seluruh angsurannya kepada pihak SPV dan pihak SPV 
juga harus segera membayarkan bagian keuntungan 
investor dan pokok sukuk murabahah. Di sisi lain, jika 
penjualan aset oleh pembeli aset dalam sukuk murabahah 
menyebabkan kerugian, ia tetap harus menyelesaikan 

62Muhammad.Nafik.HR,.Bursa Efek dan Investasi Syariah., 308-309.
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utangnya kepada pihak SPV dan tidak boleh meminta 
kerugian tersebut diperhitungkan. Namun, ketentuan 
penjualan aset itu tidak berlaku jika aset dalam status 
dijaminkan kepada pihak SPV. Bentuk kontrak sukuk 
murabahah sebagaimana ilustrasi dari di bawah ini:

Gambar 7.5. 
Skema Penerbitan Sukuk Murabahah

Keterangan gambar:

Originator sebagai calon pembeli suatu barang 1. 
membuat persetujuan dengan SPV untuk membeli 
barang tertentu dengan menggunakan kontrak 
murabahah.

Berdasarkan persetujuan tersebut SPV mengeluarkan 2. 
sertifikat.sukuk.murabahah.dan.menjualnya.kepada.
investor.
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Investor menyerahkan uang kepada SPV sesuai nilai 3. 
harga sukuk murabahah.

SPV membeli barang yang dimaksudkan oleh 4. 
pembeli dengan menyerahkan uang tunai sejumlah 
harga barang.

Penjual menyerahkan barang kepada SPV.5. 

SPV menyerahkan barang kepada pembeli dan SPV 6. 
membuat kontrak sewa dengan pembeli (akad ijarah 
muntahnya bittamlik).

Pembeli membayar harga secara angsuran beserta 7. 
jumlah kadar sewa barang tertentu.

SPV membayar sewa kepada investor sesuai 8. 
kesepakatan.pada.masa.sertifikat.sukuk.matang,

SPV menebus sukuk dari sukuk holders.9. 

e.	 Struktur	Sukuk	Istishna’
Kontrak. Istishna’. menurut. mayoritas. pendapat.

ulama hukumnya adalah seperti jual beli as-salam, 
dilihat dari syarat-syarat atau komitmen dari perjanjian. 
Menurut Abu Hanifah berkaitan dengan kontrak 
istishna’:

Pemesanan adalah perjanjian non permanen sebelum 1. 
kepentingan kedua belah pihak (pemesan dan 
pembuat) terlaksana, tanpa perlu diperselisihkan. 
Jadi masing-masing di antara kedua belah pihak 
mempunyai hak pilih untuk membatalkan perjanjian 
sebelum itu.
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Jika pihak pembuat telah selesai mengerjakan 2. 
barang pesanan, ia tetap memiliki hak pilih sebelum 
hasil buatannya itu dilihat oleh pemesan. Bahkan 
ia boleh menjualnya kepada siapa saja yang dia 
kehendaki. Namun jika pihak pembuat telah berhasil 
membuatkan pesanan sesuai dengan kriteria yang 
diminta lalu pihak pemesan melihatnya, pihak 
pembuat sudah tidak memiliki pilihan lain. Hak 
pilih tinggal dimiliki oleh pihak pemesan. Dalam 
hal pihak pemesan setuju, pihak pemesan bisa 
membelinya, dan kalau tidak, pihak pemesan bisa 
membatalkannya. Karena kedudukannya seperti 
menjual barang yang tidak tampak. Menurut Abu 
Yusuf  dalam pemesanan sama sekali tidak ada hak 
pilih. Karena pemesanan itu adalah menjual barang 
yang tidak hadir namun dalam kepemilikan, seperti 
jual beli as-salm.79

Berdasarkan UU No 19 tahun 2008 tentang SBSN, 
sukuk dapat diterbitkan berdasarkan akad istishna, yang 
dalam. pasal. 1. Istishna. didefinisikan. sebagai. berikut:.
“Istishna adalah akad jual beli aset berupa obyek 
pembiayaan.antara.para.pihak.di.mana.spesifikasi,.cara.
dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut 
ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sukuk 
Istishna. adalah. sertifikat. yang. menyatakan. nilai. yang.
sama yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai 
pembuatan suatu produk sehingga produk tersebut 
menjadi. milik. pemegang. sertifikat.. Ilustrasi. struktur.
investasi sukuk istishna dapat diungkapkan pada gambar 
di bawah ini:
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Gambar 7.6
Skema.Penerbitan.Sukuk.Istishna’

Keterangan Gambar 

Membeli sukuk Istishna1. 

Memproses sukuk Istishna2. 

Hak atas asset 3. 

4a. Jual/sewa

4b. Proses penjualan/pembayaran sewa 

4c. Pendapatan margin/fee sewa

Sukuk istishna dapat berawal dari pihak  yang 
membutuhkan aset, sedangkan aset yang dibutuhkan 
itu harus dibuat oleh produsen atau kontraktor (builder) 
sesuai. dengan. spesifikasi. yang. dibutuhkan. pemakai.
(end user). Sukuk istishna lebih sesuai untuk industri 
properti dan infrastruktur. Untuk memproduksi aset 
tersebut produsen membutuhkan dana yang umumnya 
dibayarkan secara periodik sesuai dengan penyelesaian 
pekerjaan (pertermin). Produsen menerbitkan sukuk 
untuk membiayai proyek tersebut. Basis pendapatannya 



Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah      •     135

adalah marjin keuntungan dari penjualan aset atau 
marjin pendapatan dari penyewaan aset.

Dengan atau tanpa keterlibatan SPV, produsen 
menerbitkan sukuk (pada struktur di atas produsen 
melibatkan SPV), kemudian menjualnya kepada 
investor (sukuk holder). Para pembeli sukuk istishna 
akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari marjin 
keuntungan penjualan aset secara kontan atau secara 
periodik sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan 
pokok sukuk akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. 
Apabila basis pendapatannya adalah pendapatan sewa 
maka sukuk nya bukan sukuk istishna, melainkan sukuk 
ijarah.

Dana yang telah terkumpul dari penjualan 
sertifikat. sukuk. istishna. kemudian. diproses. oleh. SPV.
untuk memesan dan membeli aset kepada produsen. 
Pembayaran proyeknya dapat dibayarkan secara kontan 
setelah aset selesai diproduksi atau dibayarkan pertama 
sesuai dengan penyelesaian produksinya dan disepakati  
di awal akad. Aset yang telah selesai diproduksi akan 
diterima oleh penerbit sukuk istishna-pihak SPV- 
kemudian dijual kepada pembeli berikutnya atau end 
user dengan marjin keuntungan tertentu. Keuntungan 
yang diperoleh akan didistribusikan kepada para 
investor secara proporsional sesuai dengan nisbah yang 
disepakati dalam akad sukuk istishna.
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Bab 8
REKSADANA SYARIAH

A.	 Pengertian	Reksadana	Syariah

Reksadana di Inggris di kenal dengan 
sebutan until trust yang berarti unit (saham) 
kepercayaan dan di Amerika di kenal dengan 

sebutan mutual fund yang berarti dana bersama dan di 
Jepang di kenal dengan sebutan investment fund yang 
berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan 
kepercayaan.63 Secara bahasa reksa dana tersusun 
dari dua konsep yaitu berasal dari kata “reksa” yang 
berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. 
Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan 
uang yang dipelihara. Dengan demikian secara bahasa 
reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.64 

63Jaka E. Cahyono, Citra Jitu Memilih Untung dari Reksadana ( Jakarta: 
Elex Media Komputindo, 2000), 16.

64Asri Sitompul, Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum, 
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Adapun reksadana pada umumnya diartikan sebagai 
wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 
dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing 
atau deposito) oleh Manajer Investasi.65

Namun, dalam menghadapi era globalisasi 
pada masa sekarang maka, umat Islam dihadapkan 
kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. 
Tak terkecuali di dalamnya yang berkaitan dengan 
permasalahan ekonomi dan keuangan. Produk-
produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari 
masyarakat. Namun bagi umat Islam, keberadaan dari 
semua produk-produk tersebut perlu untuk dicermati, 
oleh karena produk-produk tersebut dikembangkan 
dari jasa keuangan konvensional yang notabene netral 
terhadap nilai dan ajaran agama. Salah satu produk 
yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah 
reksadana yang di luar negeri dikenal dengan “Unit Trust” 
atau “Mutual Fund”. Reksadana adalah sebuah wadah 
di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya 
dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana  itu  
diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan 
jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut 
serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang 
relatif  kecil dan kemampuan menanggung resiko yang 
sedikit.

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 2.
65Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: 

EKONISIA, 2003), 200.



Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah      •     139

Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam 
perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana 
untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-
perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di 
sisi lain reksa dana memberikan keuntungan kepada 
masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi 
yang meningkatkan kesejahteraan material. Namun 
bagi umat Islam, keberadaan dari reksadana merupakan 
hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal 
yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi 
reksadana para produk- produk yang diharamkan dalam 
Islam,. seperti. minuman. keras,. judi,. pornografi. dan.
jasa keuangan non-syariah. Disamping itu mekanisme 
transaksi antara investor dengan reksadana, dan emiten 
(pemilik. perusahaan). harus. diklasifikasi. menurut.
hukum Islam.

Dalam.kamus.keuangan,.reksadana.di.definisikan.
sebagai.portofolio.asset.keuangan.yang.ter.diversifikasi.
dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang menjual 
saham kepada masyarakat dengan harga penawaran 
dan penarikan pada harga nilai aktiva bersihnya.66 
Adapun secara istilah, menurut Undang-Undang No. 8 
tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa 
reksadana adalah wadah yang di pergunakan untuk 
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 

66Adler Hymans Manurung, Panduan Lengkap Reksadana Investasi ku, 
( Jakarta: Kompas, 2007), 1.
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selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh 
manager investasi.67 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 
1 angka 6, Reksa dana syariah adalah reksa dana yang 
beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip 
syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara para 
pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/Rabb al-
mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-
mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil 
shahib al-mal dengan pengguna investasi.68 Sedangkan 
menurut Wiku Suryomurti, Reksa dana syariah adalah 
reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan yang 
mengelolanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
syariah di pasar modal.69

Dalam pengertian yang lain, Reksa dana syariah 
adalah instrumen investasi yang bertujuan untuk 
menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal, 
dimana dana itu selanjutnya akan di investasikan pada 
instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang, 
yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehingga 
reksadana syariah dimana pengelolaan dan kebijakan 

67 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (23) tentang 
Pasar Modal. Inggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal, ( Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2000), 74. 

68Taufik.Hidayat,.Buku Pintar Investasi Syariah, ( Jakarta: Media Kita, 
2011), 98.

69Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya Raya 
Mati Masuk Surga,.( Jakarta:.Qultum.Media,.2011),.118.
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investasi nya mengacu pada syariat Islam, misalnya 
tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi 
dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya 
bertentangan dengan syariat Islam. 

Dengan demikian, reksadana syariah adalah 
reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasi 
nya kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak 
akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari 
perusahaan yang pengelolaannya atau produknya 
bertentangan dengan syariah : misalnya pabrik minum 
beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan 
yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis 
yang mengandung maksiat.70 

B.	 Dasar	Hukum	Reksadana	Syariah
Dasar hukum yang melandasi terbentuknya dan 

pelaksanaan kegiatan reksadana syariah di Indonesia 
serta pembubaran ataupun pengelolaan hartanya, 
yaitu:71

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 1. 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar 2. 
Modal dan Lembaga Keuangan) dan perjanjian 
pengelolaan dan penitipan atau kontrak investasi 

70Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Jakarta: 
Kencana Peranda Media Group, 2009), 168.

71Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran 
Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. ( Jakarta: Peranda 
Media Group, 2006), 67. 
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kolektif, yang tertuang dalam Surat Keputusan 
Bapepam-LK.

Peraturan Pemerintah.3. 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia4. 

Selain regulasi di atas, reksadana syariah diperkuat 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 
Ulama Indonesia No. 20/DSN- MUI/IV/2001 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana 
Syariah antara lain:72

a. Firman Allah SWT

ليِ إيِلَّ  يَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بيِاْلَباطيِ ا الَّذيِ َ َيا َأيُّ
ْنُكْم َوَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إيِنَّ  اَرًة َعْن َتَراٍض ميِ َ َأْن َتُكوَن تيِ

يًم )29( بيُِكْم َرحيِ اهلَل َكاَن 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepada Mu. (QS. al-
Nisa’ 4: 29)

72Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 20/DSN-MUI/IV/2001 
tentang pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah 
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b. Hadis-hadis Nabi s.a.w.

َأْو  َحَلًل  َم  َحرَّ ُصْلًحا  إيِلَّ  نَي  اْلُْسليِميِ َبنْيَ  َجائيٌِز  ْلُح  الصُّ
َم  َحرَّ ًطا  رَشْ إيِلَّ  ْم  هيِ وطيِ رُشُ َعَل  َواْلُْسليُِموَن  َحَراًما  َأَحلَّ 

َأَحلَّ َحَراًما َأْو  َحَلًل 

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan 
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr 
bin ‘Auf)

c.. Kaidah.Fiqih

َعَل  َدليِْيٌل  َيــُدلَّ  َلْ  َما  َبــاَحــُة  ْاإليِ اْلَُعاَمَلتيِ  فيِ  اَلْصــُل 
. َها ْيميِ ريِ َتْ

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk dari 
muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil 
yang mengharamkannya.”

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk 
memberi jalan bagi umat Islam agar tidak ber muamalah 
dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti 
yang.disebutkan.dalam.Alquran..Sehingga.fatwa.Dewan.
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Syariah Nasional (DSN-MUI) ini menjadi jawaban atas 
permasalahan hukum yang menjadikan umat Islam 
menjadi lebih aman dan nyaman dalam ber muamalah 
pada reksadana syariah.

Kemudian Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) 
MUI.No..20/DSN-MUI/IX/2001.mendefinisikan.reksa.
dana Islam sebagai reksa dana yang beroperasi menurut 
ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad 
antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/rabb 
al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib 
al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil 
shahib al-mal dengan penggunaan investasi. Fatwa DSN 
(Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN- MUI/
IX/2001 ini memuat antara lain:

Dalam reksa dana konvensional masih terdapat 1. 
unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam baik 
dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari si 
pembagian keuntungan.

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen 2. 
keuangan yang sesuai dengan Islam, yaitu meliputi 
saham yang sudah melalui11 penawaran umum 
dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat 
laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank 
umum Islam, dan surat utang yang sesuai dengan 
Islam.

Jenis usaha emiten harus sesuai dengan Islam.3. 

Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam 4. 
reksadana Islam jika struktur utang terhadap modal 
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sangat bergantungan pada pembiayaan dari utang, 
yang pada intinya merupakan pembiayaan yang 
mengandung unsur riba, emiten memiliki nisbah 
utang terhadap modal lebih dari 82 % (utang 45 %, 
modal 55 %), manajemen emiten diketahui bertindak 
melanggar prinsip usaha Islami.

Mekanisme operasional reksa dana Islam terdiri dari 5. 
: wakalah antara manajer investasi dan pemodal, 
serta Mudharabah antara manajer investasi dengan 
pengguna investasi.

Karakteristik 6. Mudharabah adalah sebagai berikut: 
(1) pembagian keuntungan antara pemodal (yang 
diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna 
investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan 
dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak 
ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si 
pemodal, (2) pemodal menanggung resiko sebesar 
dana yang telah diberikan dan (3) manajer atas 
investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung 
resiko kerugian atas investasi yang dilakukan 
sepanjang bukan karena kelalaian.

Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam 7. 
reksa dana Islam adalah:

a. Dari saham dapat berupa :

Dividen yang merupakan bagi hasil atas 1. 
keuntungan yang dibagi dari laba baik 
yang dibayar dalam bentuk tunai maupun 
dalam bentuk saham.



146     •     Dahlia Bonang, Abdul Hadi Sukmana

Right yang merupakan hak untuk 2. 
memesan efek lebih dulu yang diberikan 
oleh emiten

Capital right yang merupakan keuntungan 3. 
yang diperbolehkan dari jual beli saham di 
pasar modal.

b. Dari obligasi yang sesuai dengan islam : bagi 
hasil yang diterima secara periodik dari laba 
emiten.

c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai 
dengan Islam : bagi hasil yang diterima oleh 
issuer.

d. Dari deposito dapat berupa : bagi hasil yang 
diterima dari bank- bank Islam.73

C.	 Prinsip	Dasar	Reksadana	Syariah
Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan 

syariah Islam, antara lain:74

Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi 1. 
atau perdagangan yang dilarang.

Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), 2. 
termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

73Nurul Huda dan Mohammad Haikal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan 
Teori dan Praktis, ( Jakarta : Kencana Peranda Media Group, 2010), 249

74Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2009), 171.
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Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta 3. 
memperdagangkan makanan dan minuman yang 
haram

Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan/ 4. 
atas menyediakan barang-barang ataupun jasa yang 
merusak moral dan bersifat mudarat.

Adapun jenis transaksi yang dilarang antara lain:75

najasy1. , yaitu melakukan penawaran palsu.

Bai’ al-Ma’dum2. , yaitu melakukan penjualan atas 
barang yang belum dimiliki (short selling).

Inside3. r trading yaitu menyebarluaskan informasi 
yang menyesatkan atau memakai informasi 
orang dalam memperoleh keuntungan 
transaksi yang dilarang.

Melakukan investasi pada perusahan yang pada 4. 
saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan 
dari modalnya.

Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi 
reksa dana syariah mencakup:76

a. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan 
yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha 
utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam.

Tidak memproduksi atau menjual makanan 1. 
dan minuman yang haram dan syubhat.

75  Nurul Huda dan Mohammad Haikal., 171-172
76  Ibid, 172-173
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Tidak memproduksi makanan dan minuman 2. 
yang memabukkan.

Tidak menyelenggarakan perjudian.3. 

Tidak melakukan kegiatan yang melanggar 4. 
tata.susila.manusia.(pornografi).

Tidak memberikan jasa keuangan yang 5. 
mempraktikkan riba.

Tidak memproduksi alat-alat senjata dan 6. 
pemusnah manusia.

Tidak memproduksi rokok.7. 

b. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha 
utamanya sesuai syariah Islam, namun memiliki 
anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha 
utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam 
dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah 
Islam.

c. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya 
sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas 
sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang 
kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai 
dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai 
dengan syariah

d. Penempatan jangka pendek pada giro konvensional 
yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan 
melalui proses cleansing. Penggunaan dana 
cleansing antara lain santunan anak yatim dan 
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fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan 
untuk membantu musibah kemanusiaan.

e. Perbedaan yang paling menonjol antara reksa dana 
syariah dengan reksa dana konvensional adalah 
dalam reksa dana syariah terdapat proses “screening” 
atau. filter. atas. instrumen. investasi. berdasarkan.
pedoman syariah dan proses “cleansing” untuk 
membersihkan pendapat yang dianggap diperoleh 
dari kegiatan yang haram menurut pedoman 
syariah.

Terdapat pula beberapa pedoman syariah lainnya 
dalam reksa dana yaitu:77

Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya 1. 
boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible 
economic activity.

Saham dalam perusahaan, kegiatan Mudharabah 2. 
atau partnership Musyarakah dapat diperjualbelikan 
dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk 
spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas 
berharga.

Instrumen.finansial.Islami,.seperti.saham,.dalam.suatu.3. 
venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan 
karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari 
suatu bisnis.

Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas 4. 
antara lain :

77  Ibid., 173-174
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Nilai per share dalam suatu bisnis harus •.
didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang 
bersangkutan  (fundamental analysis).

Transaksi tunai, harus segera diselesaikan •.
sesuai dengan kontrak

Investasi pada bisnis yang berbasis bunga •.
dilarang

Membeli saham perusahaan yang masih •.
mencatat utang ribawi dalam neracanya 
diperbolehkan sepanjang utangnya tersebut 
tidak dominan.

Pemilik modal mempunyai hak untuk •.
mengakhiri kepemilikannya bila ia 
menghendaki kecuali dinyatakan secara tegas 
di dalam kontrak.

D.	 Keuntungan	dan	Kerugian	Reksadana	Syariah
Secara umum keuntungan yang dapat di peroleh 

investor dalam melakukan investasi dananya melalui 
reksa dana antara lain:78

a.. Diversifikasi

. Diversifikasi. yang. terwujud. dalam. bentuk.
portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksa 
dana. melakukan. diversifikasi. dalam. berbagai.
instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan risiko 

78Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi keuangan: 
berdasarkan prinsip- prinsip syariah,.( Jakarta:.Sinar.Grafika,.2011),.32
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atau memperkecil risiko. Investor walaupun tidak 
memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan 
diversifikasi. investasi. dalam. efek. sehingga. dapat.
memperkecil risiko. Hal ini berbeda dengan 
pemodal individual yang misalnya hanya dapat 
membeli satu atau dua jenis efek saja.

 Investasi dalam reksa dana di back up dengan 
sekelompok instrumen di pasar modal atau 
pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu 
berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum 
dari portofolio yang bersangkutan. Untuk 
mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek 
didiversifikasi.kan.ke.tingkat..yang.paling.optimal,.
sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun 
dapat.memperolah.manfaat.diversifikasi. investasi.
sebagaimana

b. Kemudahan Investasi

 Reksa dana mempermudah investor untuk 
melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan 
investasi tercermin dari kemudahan pelayanan 
administrasi dalam pembelian maupun penjualan 
kembali unit penyertaan. Kemudahan juga 
diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi 
pendapatan yang diperolehnya sehingga unit 
penyertaan nya dapat terus bertambah.

c.. Efisiensi.biaya.dan.waktu

 Karena reksadana merupakan kumpulan dana 
dari banyak investor, maka biaya investasinya akan 
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lebih murah bila dibandingkan dengan jika investor 
melakukan transaksi secara individual di bursa. 
Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi 
secara profesional,, tidak perlu bagi investor untuk 
memantau sendiri kinerja investasinya tersebut.

d. Likuiditas

 Investor yang membeli reksadana open-end (terbuka) 
dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap 
saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya 
sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. 
Dengan demikian, reksa dana jauh lebih likuid 
dibandingkan dengan saham atau obligasi yang 
diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai 
dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih 
dahulu.

 Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit 
penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat 
masing-masing reksadana, sehingga memudahkan 
investor untuk mengelola kas nya. Reksadana wajib 
membeli kembali unit penyertaannya, sehingga 
sifatnya menjadi likuid.

e. Transparansi Informasi

 Reksa dana diwajibkan memberikan informasi 
atas perkembangan portofolio dan biayanya, 
secara berkala dan kontinu, sehingga pemegang 
unit penyertaan dapat memantau keuntungan, 
biaya dan risikonya.
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Disamping itu reksa dana memiliki andil yang 
amat besar dalam perekonomian nasional karena 
dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan 
pengembangan ekonomi nasional Di sisi lain, reksa dana 
memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa 
keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan 
kesejahteraan material. Penghasilan investasi yang dapat 
diterima oleh reksa dana syariah, antara lain:

Dari saham dapat berupa:1. 

a. Dividen yang merupakan bagi hasil atas 
keuntungan yang dibagikan dari laba yang 
dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam 
bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

b. Rights yang merupakan hak untuk dalam 
memesan efek lebih dahulu yang diberikan 
oleh emiten.

c. Capital gain yang merupakan keuntungan 
yang diperoleh dari jual beli saham di pasar 
modal

Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat 2. 
berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari 
laba emiten.

Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan 3. 
syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari 
issuer.

Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima 4. 
dari bank-bank Syariah
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Seperti halnya produk investasi lainnya, disamping 
mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana 
syariah juga mengandung berbagai peluang resiko yang 
harus di waspadai oleh para investor yang berinvestasi 
dengan reksadana syariah antara lain:

Konsultasi investasi reksadana biasanya pada 1. 
individu tertentu dan memilih satu diantara bentuk 
investasi yang ada, Pilihan tersebut mungkin cocok 
untuk kondisi ekonomi tertentu. Akan tetapi, untuk 
kondisi ekonomi yang berubah bisa jadi hasil yang 
diharapkan tidak sesuai yang diharapkan. Para 
investor dapat secara keluar menarik dananya dari 
satu reksadana dan menanamkan ke reksa dana yang 
lain untuk meminimalkan resiko.

Risiko Politik dan Ekonomi, dimana perubahan 2. 
kebijakan ekonomi yang dapat terjadi dan selalu 
memengaruhi kinerja bursa dan perusahaan 
sekaligus. Sehingga Dengan demikian, harga sekuritas 
akan terpengaruh yang kemudian memengaruhi 
portofolio yang dimiliki reksa dana.79

Risiko. Pasar. Terjadinya. fluktuasi. nilai. sekuritas. di.3. 
pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai 
bersih portofolio.

Setiap reksadana memiliki 4. prospectus ketika reksa 
dan tersebut diluncurkan (masa penawaran) bisa saja 
prospectus tersebut tidak mencerminkan keadaan 
perusahaan yang sesungguhnya. Jika hal ini terjadi, 

79Andri Soemitra, 180-182
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maka para investor yang memilih reksa dana tersebut 
telah melakukan kesalahan pilihan yang berakibat 
pada opportunity loss

Perusahaan reksa dana diharuskan menetapkan 5. 
nilai asset mereka pada tingkat harga pasar (current 
market price) yang di hitung setiap hari

Asset dalam perusahaan reksadana sebagian besar 6. 
adalah sekuritas yang memiliki hak dank lain 
hokum terhadap yang menerbitkannya (intangible) 
dan.tidak.mempunyai.wujud.fisik..Jika.manajemen.
pengelolaannya tidak baik, maka tidak melakukan 
pemeriksaan terhadap surat- surat berharga 
yang disimpan di bank custodian, maka dapat 
menimbulkan resiko pencurian atau kehilangan.

Adanya kemungkinan, pemodal tertentu yang 7. 
menguasai sebagian asset dapat mempengaruhi 
manajemen reksa dana, biasanya ada orang dalam 
atau yang memiliki hubungan langsung dengan reksa 
dana melakukan transaksi pada reksa dana tersebut. 
Hal. ini. bisa. menimbulkan. konflik. kepentingan.
(conflict of  interest). Walaupun hal ini diawasi oleh 
BAPEPAM (karena di larang undang-undang), tetapi 
isa saja terjadi sehingga perlu diawasi oleh investor.80

80Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: CV. Andi 
Offset, 2011), 216
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E.	 Jenis	Reksadana	
Komponen terpenting dalam bisnis reksa dana 

adalah prospectus investasi. Melalui prospectus inilah 
manajer investasi akan berpedoman dalam pengambilan 
keputusan investasi untuk reksadana. Produk-produk 
yang di keluarkan dalam reksadana tentunya akan 
bervariasi. Di dalam reksadana dapat di bedakan 
satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pada 
pemilihan jenis dan komposisi efek dalam portofolio 
investasi atau sering disebut sebagai alokasi asset, 
dan menurut strategi investasi yang di pilih manajer 
investasi. Jenis-jenis reksadana sendiri dapat dibendakan 
sebagai berikut:81

1. Reksadana Pendapatan Tetap-Tanpa unsure 
saham

 Adalah reksadana yang mengambil strategi 
investasi dengan tujuan untuk mempertahankan 
nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan 
yang tetap. Reksadana ini dapat dengan mudah 
mempertahankan nilai modal awal karena tidak 
memiliki resiko kerugian yang umumnya terjadi 
pada efek saham. Namun reksa dana ini sulit 
untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 
suku bunga pinjaman.

81Muhamad, Manajemen keuangan Syariah analisis Fiqih dan 
Keuangan,(Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN,2014), 58.



Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah      •     157

2. Reksadana Pendapatan Tetap-Dengan unsure 
saham

 Reksadana yang melakukan investasi sekurang-
kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktiva nya) 
dalam bentuk efek bersifat utang. Karena dapat 
memiliki saham yang secara umum mempunyai 
resiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai 
bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk 
menanggung resiko kehilangan sebagian kecil 
dari modal atau dana awal untuk mendapatkan 
kemungkinan memperoleh pendapatan yang lebih 
besar daripada hasil deposito.

3.. Reksadana.Saham.(Equity.Fund)

 Reksadana yang melakukan investasi sekurang-
kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam 
efek bersifat ekuitas. Pada umumnya efek saham 
memberikan kontribusi dengan memberikan hasil 
yang menarik, dalam bentuk capital gain dengan 
pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. 
Banyak persepsi yang menganggap bahwa 
berinvensti pada saham lebih cenderung spekulatif  
atau berjudi. Namun secara teori dan pengalaman 
di lapangan mengatakan bahwa investasi pada  
saham adalah salah satu bentuk investasi jangka 
panjang yang cukup menjanjikan.

4. Reksadana Campuran 

 Reksadana yang mempunyai perbandingan target 
asset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap 
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yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga 
reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam 
orientasinya. lebih. fleksibel. dalam. menjalankan.
investasi. Fleksibel berarti,  pengelolaan investasi 
dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari 
saham, ke obligasi, maupun ke deposito atau 
tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan 
aktivitas trading.
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