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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah 

Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.  

Meskipun pasar modal sudah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan selama 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan kegiatan pasar modal tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengaktifkan kembali pasar modal 

pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan 

pemerintah. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai berikut:  

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek.” 

Pasar modal menurut Widoatmojo (2012:15): 

“Pasar modal adalah pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan 

adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya 

dalam investasi lebih dari satu tahun.” 
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Sedangkan menurut Husnan (2015:3): 

“Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta.” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar 

yang digunakan sebagai sarana melakukan penawaran umum dan perdagangan efek 

yang diterbitkan oleh perusahaan publik maupun pemerintah serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. 

 

2.1.2 Manfaat Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya 

pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Manfaat pasar modal dapat dilihat 

dari 3 sudut pandang (Samsul, 2016:46), yaitu: 

1. Sudut Pandang Negara 

Pasar modal dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian suatu 

Negara melalui kekuatan swasta dan untuk mengurangi beban Negara. Negara 

memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian tetapi 

tidak harus memiliki perusahaan sendiri. Negara memiliki kewajiban untuk 

membuat peraturan agar pihak swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak 

terjadi monopoli. Negara tidak perlu membiayai pembangunan ekonominya 

dengan cara meminjam dana kepada pihak asing, sepanjang pasar modal dapat 

berfungsi dengan baik. Pinjaman dari pihak asing akan membebani APBN yang 

nantinya akan dibebankan kepada rakyat melalui pungutan pajak. 
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2. Sudut Pandang Emiten 

Pasar modal merupakan sarana untuk mencari tambahan modal untuk 

menjalankan aktivitas operasional usahanya. Perusahaan bisa mendapatkan 

modal dengan biaya lebih murah dan hal tersebut bisa diperoleh di pasar modal. 

Hal ini dikarenakan modal pinjaman dalam bentuk obligasi lebih murah 

dibandingkan kredit jangka panjang perbankan. Perusahaan lebih memilih 

meningkatkan modal sendiri daripada meningkatkan modal pinjaman. Jadi, 

pasar modal dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki struktur modal 

perusahaan. Perusahaan yang masuk ke pasar modal cenderung lebih dikenal 

karena setiap hari nama mereka akan muncul di berita televisi, radio, dan surat 

kabar. Perusahaan yang sudah dikenal akan dengan mudah menjalankan 

bisnisnya dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. 

3. Sudut Pandang Masyarakat 

Bagi masyarakat, munculnya pasar modal dianggap sebagai sarana untuk 

menginvestasikan dana mereka. Investasi yang semula hanya dalam bentuk 

tanah, rumah, maupun deposito kini dapat dilakukan dalam bentuk saham dan 

obligasi. apabila pasar modal berjalan dengan baik dan mengalami pertumbuhan 

yang stabil maka dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Sebelum menjual sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar 

modal, perusahaan harus mengikuti tata cara perdagangan sekuritas yang sudah 

diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan atau undang-undang yang berlaku. 

Peraturan tersebut mengatur dimana perusahaan harus memperdagangkan 

sekuritasnya. Berdasarkan hal tersebut pasar modal dapat dikategorikan menjadi 

empat jenis (Samsul, 2016:43-44), yaitu: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah tempat bagi perusahaan untuk pertama kalinya 

menawarkan saham dan obligasi yang mereka diterbitkan kepada masyarakat 

umum. Penawaran umum ini biasa disebut Initial Public Offering (IPO). Dengan 

terjadinya IPO maka perusahaan yang tertutup terhadap laporan keuangnnya 
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atau berstatus perseroan tertutup akan berubah menjadi perseroan terbuka (Tbk). 

Masyarakat yang ingin membeli efek dapat melakukan pesanan beli kepada 

penjamin efek atau broker. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah tercatat dalam bursa 

efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para 

investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang telah tercatat, setelah 

terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari 

satu investor ke investor yang lain. Terbentuknya harga pasar akibat proses jual 

beli para investor ini disebut juga dengan istilah Order Driven Market. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham maupun sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Dalam pasar ketiga 

ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan floor trading 

(lantai bursa). Salah satu contoh pasar ketiga di Indonesia adalah BPI (Bursa 

Paralel Indonesia) yang didirikan pada 2 Juni 1988. BPI dikelola oleh PPUE 

(Persatuan Perdagangan Uang dan Efek), sedangkan organisasinya terdiri dari 

broker dan dealer. Pada 22 Juli 1995 BPI diakuisisi oleh Bursa efek Surabaya. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antara investor jual dan 

investor beli tanpa melalui perantara pedagang efek. Transaksi dilakukan secara 

tatap muka melalui Electronic Communication Network (ECN) asalkan para 

pelaku memenuhi syarat yaitu memiliki efek dan dana di central custodian dan 

central clearing house. Bentuk transaksi dalam perdagangan ini biasanya 

dilakukan dalam jumlah besar karena dapat menghemat biaya transaksi 

dibandingkan jika dilakukan di pasar sekunder. 
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2.2 Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

Investasi merupakan gaya hidup yang mencirikan gaya hidup masyarakat 

modern. Terlebih lagi, media investasi yang tersedia sudah semakin beragam. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian investasi menurut Smith & Skousen dalam 

Irham (2014: 8): 

“Transaction and events the purchase and sale of securities (excluding 

cash equivalents), and, building, equipment. And other asset not generally 

held for sale, and the making, and collecting of loans. They are not 

classified as operating activities, since the relate only indirectly to the 

central, ongoing operations of entity.” 

Artinya, investasi merupakan suatu transaksi atau peristiwa penjualan dan 

pembelian suatu sekuritas (tidak termasuk kas), bangunan, maupun peralatan. 

Sedangkan aset lain tidak  untuk diperjualbelikan. 

Sedangkan Reilly & Brown dalam Irham (2014:8) mendefinisikan 

investasi sebagai berikut:  

“Investment is the current commitment of dollar for a period of time to 

derive future payment that will compensate the investors for (1) The time 

the funds are commited (2) The expected rate of inflation and (3) The 

uncertainty of the future payment.” 

Artinya, investasi merupakan sebuah komitmen dalam bentuk sejumlah dana pada 

periode waktu tertentu untuk memperoleh pembayaran di masa depan yang dapat 

mengkompensasi pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu 

tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidaktentuan penghasilan pada masa 

mendatang. 

Ada tiga atribut yang melekat dengan investasi yaitu, risiko, hasil, dan 

waktu. Pengorbanan sumber daya ekonomi dalam investasi dilakukan dengan 

tujuan mendapatkan hasil, ataupun peningkatan kesejahteraan di masa yang akan 

datang dan berisiko. 

Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, investasi pada real assets 

dan investasi pada financial assets. Investasi pada real assets berarti menanamkan 

investasi pada barang-barang seperti mesin, bangunan, maupun tanah. Sedangkan 
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investasi pada financial assets berarti investasi dengan sekuritas, baik yang 

diperdagangkan di pasar modal maupun di pasar uang. 

Setiap investor memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui kegiatan 

investasi. Secara umum, tujuan berinvestasi adalah memperoleh keuntungan dalam 

arti seluas-luasnya. Biasanya tujuan investasi khususnya di pasar modal adalah 

tujuan keamanan, pendapatan, spekulasi, dan pertumbuhan. Seorang investor tentu 

tidak memiliki tujuan di atas secara tunggal, namun setiap investor memiliki 

preferensi masing-masing berkaitan dengan tujuan tersebut. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Investasi 

Pada saat seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan 

ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan jenis aktiva keuangan 

seperti apa yang akan dipilihnya. Menurut Jogiyanto (2015:7) ada dua jenis 

investasi yang dapat dipilih yaitu: 

1. Direct Investment 

Direct Investment (investasi langsung) adalah mereka yang memiliki kelebihan 

dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva 

keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para 

perantara atau berbagai cara lainnya. 

2. Indirect Investment 

Indirect Investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara 

langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang 

dalam bentuk saham atau obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan 

indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan 

keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan 

obligasi yang dijual di pasar modal dan itu juga biasanya dilakukan melalui 

perusahaan investasi atau adanya perantara (agent). Perusahaan investasi adalah 

perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke 

publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam 

portofolionya. 



16 
 

 

2.2.3 Instrumen Investasi 

Bentuk instrumen investasi di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga. 

Menurut Samsul (2016:45) surat berharga tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Saham 

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga 

sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). Bukti bahwa 

seseorang atau suatu pihak dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila 

mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar 

Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya, DPS disajikan beberapa hari sebelum 

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat 

DPS teersebut. Bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham juga dapat 

dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya sudah diregistrasi 

oleh perusahaan (emiten) atau belum. Jenis saham ada dua, antara lain: saham 

preferen (preferred stock), yaitu jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu 

menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak 

untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami 

kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga 

pemegang saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini 

diberikan kepada pemegang saham preferen karena mereka yang memasok dana 

ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan. Jenis saham kedua 

adalah saham biasa (common stock), yaitu jenis saham yang akan menerima 

bagian laba setelah laba saham preferen dibagikan. Apabila perusahaan bangkrut, 

maka pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. Perhitungan 

indeks harga saham didasarkan pada harga saham biasa. Hanya pemegang saham 

biasa yang mempunyai suara dalam RUPS. 

2. Obligasi (Bonds) 

Obligasi (bonds) adalah tanda bukti perusahaan memiliki hutang jangka panjang 

kepada masyarakat yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut 

dengan pemegang obligasi (bondholder) dan pemegang obligasi akan menerima 

kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 
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bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi 

akan menerima kupon dan pokok obligasi. 

3. Bukti Right 

Bukti right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentudalam jangka 

waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga 

tertentu disini berarti harganya sudah ditetapkan di awal dan biasa disebut harga 

pelaksanaan atau harga tebusan (strike price atau exercise price). Pada umumnya, 

strike price dari bukti right berada dibawah harga pasar saat diterbitkan. 

Sementara jangka waktu tertentu berarti waktunya kurang dari 6 bulan sejak 

diterbitkan sudah harus dilaksanakan. Apabila pemegang saham lama yang 

menerima bukti right tidak mampu atau tidak berniat menukarkan bukti right 

dengan saham, maka bukti right tersebut dapat dijual di Bursa Efek melalui 

broker efek. Apabila pemegang bukti right lalai menukarkannya dengan saham 

dan waktu penukaran sudah kadaluarsa, maka bukti right tersebut tidak berharga 

lagi, atau pemegang bukti right mengalami kerugian. 

4. Waran 

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu 

tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham lama, tetapi 

juga sering diberikan kepada pemegang obligasi sebagai pemanis (sweetener) 

pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Harga tertentu berarti harganya 

sudah ditetapkan di awal sebesar di atas harga pasar saat diterbitkan. Jangka 

waktu tertentu berarti setelah 6 bulan, atau dapat setelah 3 tahun, 5 tahun, atau 

10 tahun. Pemegang waran tidak akan menderita kerugian apapun seandainya 

waran itu tidak digunakan. Pada saat harga pasar melebihi strike price waran, 

maka sudah saatnya waran ditukar dengan saham. Namun pemegang waran 

masih dapat menunggu sampai harga saham mencapai tingkat tertinggi 

sepanjang waktu berlakunya belum kadaluarsa. Apabila pemegang waran tidak 

ingin menebusnya, maka waran itu dapat dijual di Bursa Efek melalui broker 

efek. Apabila waktu untuk mendapatkannya sudah kadaluarsa dan pemegang 

waran lalai menebusnya, maka waran tersebut akan menjadi kertas yang tidak 

bernilai lagi.  
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5. Produk Turunan (Derivative) 

Contoh produk turunan di pasar modal adalah indeks saham dan indeks obligasi. 

Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan 

untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai (hedging). Perdagangan yang dilakukan 

tidak memerlukan penyerahan barang secara fisik, melainkan hanya perhitungan 

untung rugi dari selisih harga beli dan harga jual. Berbeda dengan saham, 

obligasi, bukti right, dan waran, indeks saham dan indeks obligasi 

diperdagangkan secara berjangka. Mekanisme perdagangan produk turunan ini 

dilakukan secara future dan option. 

 

2.3 Sukuk 

2.3.1 Pengertian Sukuk 

Sukuk berasal dari Bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang 

memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, 

sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan.  

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): 

“Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, 

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam 

mata uang rupiah maupun valuta asing.” 

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No. KEP130/BL/2006 Peraturan No. IX.A.13: 

“Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan 

yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak 

terpisah atau tidak terbagi atas kepemilikan asset berwujud tertentu, 

nilai manfaat, dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas 

investasi tertentu.” 

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002: 

“Surat berharga syariah adalah surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada 

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 

tempo.” 
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Dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan 

berdasarkan prinsip syariah, yang mewajibkan pemilik sukuk membayar 

pendapatan kepada pemegang sukuk dengan cara bagi hasil 

 

2.3.2 Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional 

Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional, semenjak adanya pendapat 

bahwa bunga adalah riba maka dari itu diumumkan alternatif investasi yang 

dinamakan sukuk. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara sukuk dan 

obligasi konvensional seperti terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional 

 
Sukuk Obligasi 

Konvensional Sukuk Ijarah Sukuk Mudharabah 

Pengertian  

Surat berharga atau 

sertifikat kepemilikan 

atas suatu aset 

Surat berharga atau 

sertifikat kepemilikan 

atas suatu aset 

Pengakuan 

utang 

Penerbit  
1. Pemerintah 

2. Korporat  

3. Pemerintah 

4. Korporat  

1. Pemerintah 

2. Korporat 

Metode 

Penerbitan 

1. Lelang 

2. Book Building 

3. Private Placement 

1. Lelang 

2. Book Building 

3. Private Placement 

1. Lelang 

2. Book 

Building 

3. Private 

Placement 

Tipe 

Instrumen 

Syariah 

/Konvensional 

Syariah 

/Konvensional 
Konvensional 

Keuntungan 

Investor 
Margin, Fee (upah) Bagi Hasil 

Bunga/ kupon, 

capital gain 

Dokumen 

yang 

Diperlukan 

Dokumen Pasar 

Modal Syariah 

Dokumen Pasar 

Modal Syariah 

Dokumen 

Pasar Modal 

Underlying 

Asset 
Perlu Perlu Tidak Perlu 

Penggunaan 

Hasil 

Penjualan 

(Proceed) 

Harus sesuai Syariah Harus sesuai Syariah Bebas 

Lembaga 

Terkait 

SPV, Trustee, Agen 

Pembayaran 

SPV, Trustee, Agen 

Pembayaran 

Trustee, Agen 

Pembayaran 
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Sukuk Obligasi 

Konvensional Sukuk Ijarah Sukuk Mudharabah 

Pengesahan 

Dewan 

Syariah 

Perlu Perlu Tidak Perlu 

Akad 

(Transaksi) 
Ijarah (Sewa/Lease) 

Mudharabah (Bagi 

Hasil) 
Tidak Ada 

Jenis 

Transaksi 
Ertainty Contract Uncertinty Contract - 

Sifat Investasi Investasi Surat Utang 

Harga 

Penawaran 
100% 100% 100% 

Pokok 

Obligasi 

saat Jatuh 

Tempo 

100% 100% 100% 

Kupon Imbalan/Fee 
Pendapatan/Bagi 

Hasil 
Bunga 

Return  
Ditentukan 

Sebelumnya 

Indikatif Berdasarkan 

Pendapatan/Income 
Float/Tetap 

Fatwa 

Dewan 

Syariah 

Nasional 

No. 41/DSN-

MUI/III/2004 

No.33/DSN-

MUI/IX/2002 
Tidak Ada 

Jenis 

Investor 
Syariah/Konvensional Syariah/Konvensional Konvensional 

Sumber: Zuraidah (2012) 

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, perbedaan 

pokoknya adalah penggunaan konsep margin, fee (upah) dan bagi hasil sebagai 

pengganti bunga, produk dan objek investasinya halal/tidak mengandung ghârâr, 

adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah 

tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau penjanjian 

antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, 

sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan 

terbebas dari riba, ghârâr dan maysîr. 

 

4.3.3 Karakteristik Sukuk 

Sukuk memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan obligasi karena 

strukturnya yang didasarkan pada aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan 
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terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk. 

Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di 

samping hak dari penjualan aset sukuk. Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat 

utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk 

yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying 

asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. 

Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan 

bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan 

jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. (Otoritas Jasa Keuangan) 

Beberapa karakteristik lain sukuk menurut Purnamawati (2013), yaitu: 

1. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan 

syariah, yaitu: 

a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang; 

b) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional; 

c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan 

dan minuman yang haram; 

d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-

barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada 

pemegang sukuk (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal; 

3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang sukuk sesuai akad yang digunakan; 

4. Pemindahan kepemilikan sukuk mengikuti akad-akad yang digunakan. 

 

4.3.4 Jenis-Jenis Sukuk 

Jenis-jenis sukuk yang dimungkinkan untuk diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan 

Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sukuk Mudharabah dan 

sukuk Ijarah. Menurut fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang 
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obligasi syariah menyatakan bahwa jenis sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan 

akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut, yaitu: 

1. Sukuk Mudharabah 

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah 

dimana satu menyediakan modal (rab al maal) dan pihak lain menyediakan 

tenaga dan keahlian (mudharib). Keuntungan dari kerjasama antara kedua belah 

pihak akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila 

terdapat kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh penyedia modal. Pihak 

pemegang sukuk berhak mendapat bagian keuntungan serta menanggung 

kerugian tanpa ada jaminan atas keuntungan dan tanpa jaminan bebas dari 

kerugian. 

2. Sukuk Musyarakah 

Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad 

musyarakah, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal 

untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan 

kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi 

partisipasi modal yang dikumpulkan. 

3. Sukuk Murabahah 

Sukuk murabahah adalah sukuk berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah 

kontrak jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah 

dengan margin keuntungan. 

4. Sukuk Salam 

Sukuk dengan kontrak pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang 

yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas 

sebelum komoditas diterima. 

5. Sukuk Istisna’ 

Jenis sukuk ini diterbitkan berdasarkan akad istisna’ dimana para pihak 

menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/aset. Sedangkan 

harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/aset ditentukan terlebih dahulu. 
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6. Sukuk Ijarah 

Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah dimana satu 

pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak 

manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang 

disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Sukuk ijarah 

adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas yang 

melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease). Bagi investor, sukuk ijarah lebih 

menguntungkan karena dalam kondisi apapun akan menerima keuntungan 

(return) berupa sewa yang dibayarkan oleh emiten sukuk. 

Di Indonesia, fatwa DSN MUI baru mengatur beberapa jenis sukuk 

yaitu sukuk mudharabah (fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002), sukuk ijarah 

(fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004) dan sukuk mudharabah konversi (fatwa 

Nomor 59/DSN-MUI/V/2007). 

 

2.4 Nilai Penerbitan Sukuk 

2.4.1 Pengertian Nilai Penerbitan Sukuk 

Dalam penerbitan obligasi pihak emiten akan dengan jelas menyatakan 

berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada 

yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi. 

Nilai emisi obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain 

sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan 

kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu 

yang tetap (id.wikipedia.org). Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan 

membutuhkan dana sebesar Rp 500 milyar maka dengan jumlah yang sama akan 

diterbitkan obligasi dengan nilai dana tersebut. Besar kecilnya jumlah penerbitan 

obligasi ditentukan berdasarkan kemampuan aliran kas serta kinerja bisnis 

perusahaan tersebut. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk akan mengganti 

penghasilan atas bunga dengan profit and loss sharing. 
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2.4.2 Penilaian Sukuk 

Perusahaan pada umumnya menggunakan hutang atau obligasi, sehingga 

rasio yang digunakan untuk menggambarkan proporsi penggunaan hutang dalam 

membiayai aktivitas perusahaan salah satunya adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

Pada penelitian ini sukuk dihitung dengan menggunakan proksi atau pendekatan 

terhadap rasio yang mengukur proporsi penggunaan sukuk dalam membiayai 

aktivitas operasional perusahaan, yaitu rasio Sukuk to Equity Ratio (SER). 

Sukuk to Equity Ratio adalah rasio yang mengukur proporsi dana yang 

bersumber dari sukuk pada ekuitas perusahaan. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan porsi sukuk yang besar dibandingkan dengan komposisi modal 

sendiri perusahaan lainnya. SER dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑆𝐸𝑅 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑘𝑢𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Sumber: Putri dan Herlambang (2015) 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Sukuk 

Dalam melakukan investasi terutama obligasi baik itu obligasi konvensional 

maupun sukuk para investor harus mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya 

yaitu:  

1. likuiditas 

2. suku bunga 

3. maturitas yield 

4. jangka waktu  

5. inflasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekak dan Abundanti (2013) menyatakan bahwa 

jangka waktu, likuiditas, dan kupon berpengaruh terhadap perubahan harga obligasi 

dengan peringkat tinggi. Sedangkan menurut Fitriana dan Rohayati (2013) 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap harga obligasi. Faktor-faktor 

diatas perlu dipertimbangkan karena akan sangat berpengaruh terhadap harga 

obligasi. Dikarenakan sukuk merupakan produk investasi non riba maka hal yang 
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perlu diperhatikan saat terjadinya perubahan nilai sukuk adalah faktor likuiditas dan 

faktor jangka waktu.  

 

2.5 Pemeringkatan Sukuk 

2.5.1 Pengertian Pemeringkatan Sukuk 

Peringkat merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan emiten dan 

kemungkinan apa yang bisa dilakukan sehubungan dengan hutang yang dimiliki. 

Peringkat obligasi merupakan opini tentang kelayakan kredit dari lembaga 

pemeringkat berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Opini ini berfokus pada 

kapasitas dan kemauan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya secara 

tepat waktu.  

Menurut Jogiyanto (2015:166): 

“Peringkat obligasi merupakan simbol-simbol karakter yang 

diberikan oleh agen pemeringkat untuk menunjukkan risiko obligasi. 

Peringkat obligasi perusahaan memberikan petunjuk kepada para 

investor tentang kualitas obligasi yang mereka inginkan.” 

Sebelum melakukan penjualan obligasi, kebanyakan korporasi akan 

meminta lembaga pemeringkat untuk memberikan peringkat. Pada umumnya, 

lembaga pemeringkat akan meminta laporan keuangan yang sudah diaudit, laporan 

keuangan interim, deskripsi tentang kegiatan operasi, produk perusahaan, dan draft 

pernyataan registrasi. Peringkat obligasi akan mempengaruhi tingkat pengembalian 

obligasi yang diharapkan oleh investor. Semakin buruk peringkat suatu obligasi, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian hasil yang akan dituntut 

investor atas suatu obligasi. 

 

2.5.2 Dasar-Dasar Pemeringkatan Sukuk 

Peringkat obligasi dibuat untuk memberikan informasi kepada para investor 

apakah investasi mereka terutama dalam bentuk obligasi merupakan investasi 

berisiko atau tidak. Peringkat tersebut biasanya dikeluarkan oleh perusahaan 

pemeringkat independen seperti Standard and Poor’s dan Moody’s Investor Service. 

Untuk perusahaan lokal kita mengenal PT PEFINDO. 
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Pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh PT PEFINDO didasarkan 

atas beberapa pertimbangan, yaitu: 

1. Kemungkinan pelunasan pembayaran, yaitu penilaian atas kapasitas serta 

kemampuan emiten dalam memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan 

yang diperjanjikan. 

2. Struktur, karakteristik serta berbagai ketentuan yang diatur dalam obligasi. 

3. Perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang obligasi 

tersebut apabila terjadi pembubaran perseroan dan likuidasi. 

Sedangkan untuk pemeringkatan sukuk, perusahaan harus melaporkan 

sukuk yang akan diterbitkan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia untuk dikaji agar hal-hal yang mengandung riba sudah tidak ada lagi 

dalam sukuk yang akan diterbitkan. 

 

2.5.3 Manfaat Pemeringkatan Sukuk 

Pemeringkatan obligasi maupun sukuk banyak memberikan berbagai 

macam manfaat bagi emiten maupun investor, salah satunya memberi jaminan rasa 

aman kepada investor untuk memilih obligasi dan sukuk dengan risiko yang kecil. 

Berikut adalah manfaat umum dari proses pemeringkatan obligasi yaitu (Rahardjo, 

2004:100):  

1. Sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan yang menyangkut berbagai 

produk obligasi akan menciptakan pasar obligasi yang sehat dan transparan juga. 

2. Efisiensi biaya. Hasil peringkat obligasi yang bagus biasanya memberikan 

keuntungan, yaitu menghindari kewajiban persyaratan keuangan yang biasanya 

memberatkan perusahaan, seperti penyediaan sinking fund dan jaminan aset. 

3. Menentukan besarnya coupon rate, semakin bagus peringkatnya, cenderung 

semakin rendah nilai coupon rate dan sebaliknya. 

4. Memberikan informasi yang obyektif dan independen menyangkut kemampuan 

pembayaran hutang, tingkat risiko investasi yang mungkin timbul, serta jenis dan 

tingkatan hutang tersebut. 

5. Mampu menggambarkan kondisi pasar obligasi dan kondisi ekonomi pada 

umumnya. 
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Manfaat rating bagi investor sebagai berikut (Rahardjo, 2004:100): 

1. Informasi risiko investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan 

risiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan 

adanya peringkat obligasi diharapkan informasi risiko dapat diketahui lebih jelas 

posisinya. 

2. Rekomendasi investasi. Investor akan dengan mudah mengambil keputusan 

investasi berdasarkan hasil peringkat kinerja emiten obligasi tersebut. Dengan 

demikian investor dapat melakukan strategi investasi akan membeli atau 

menjual sesuai perencanaanya. 

3. Perbandingan. Hasil rating akan dijadikan patokan dalam membandingkan 

obligasi yang satu dengan yang lain, serta membandingkan struktur yang lain 

seperti suku bunga dan metode penjaminannya. 

Adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh emiten (Rahardjo, 

2004:101): 

1. Informasi posisi bisnis. Pihak perusahaan dapat mengetahui posisi bisnis dan 

kinerja usahanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. 

2. Menentukan struktur obligasi. Perusahaan dapat menentukan beberapa syarat 

atau struktur obligasi yang meliputi tingkat suku bunga, jenis obligasi, jangka 

waktu jatuh tempo, jumlah emisi obligasi serta berbagai struktur pendukung 

lainnya. 

3. Mendukung kinerja. Apabila emiten mendapatkan peringkat yang cukup bagus 

maka kewajiban menyediakan jaminan kredit bisa dijadikan pilihan alternatif. 

4. Alat pemasaran. Peringkat obligasi yang baik terlihat lebih menarik sehingga 

dapat membantu pemasaran obligasi tersebut. 

5. Menjaga kepercayaan investor. Peringkat obligasi yang independen akan 

membuat investor merasa lebih aman sehingga kepercayaan bisa lebih terjaga. 

Rating obligasi sangat penting karena mampu memberikan pernyataan 

informatif dan memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu 

perusahaan (Altman dan Nammacher dalam Ketz dan Maher,1990). Peringkat 

yang diberikan oleh rating agency dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

investment grade dan non-investment grade. Investment grade merupakan obligasi 
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yang memiliki tingkat risiko kredit yang rendah sehingga memiliki peringkat yang 

tinggi. Biasanya obligasi investment grade adalah obligasi yang memiliki grade 

AAA, AA, A, dan BBB. Sedangkan obligasi non-investment grade atau biasa 

disebut junk bond merupakan kebalikan dari obligasi investment grade, dimana 

obligasi ini memiliki risiko kredit yang tinggi sehingga memiliki peringkat yang 

rendah. Obligasi yang masuk kedalam non-investment grade adalah obligasi yang 

memiliki grade BB, B, CCC, dan D, biasanya ditambah tanda negatif (-) maupun 

positif (+) untuk menunjukkan kekuatan relatifnya. 

Pada prinsipnya, semakin rendah rating, berarti semakin tinggi risiko gagal 

bayar dan berarti semakin tinggi pula imbal hasil (return) yang diharapkan oleh 

investor. Tabel 2.2 akan menjelaskan interpretasi rating menurut PT PEFINDO: 

Tabel 2.2 

Interpretasi Rating PT PEFINDO 

Rating Deskripsi 

AAA Obligasi yang diperingkat sebagai AAA adalah obligasi dengan peringkat 

tertinggi yang diberikan oleh PT PEFINDO. Kapasitas penerbit obligasi 

untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sangat superior 

dibandingkan dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya. 

AA Obligasi dengan peringkat AA hanya berbeda sedikit dengan obligasi 

dengan peringkat AAA. Kapasitas penerbit obligasi untuk membayar 

kewajiban jangka panjangnya sangat kuat dibandingkan dengan penerbit 

obligasi Indonesia lainnya.  

A Obligasi dengan peringkat A mengindikasikan kapasitas penerbit obligasi 

untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya relatif kuat dibandingkan 

dengan penerbit obligasi lainnya, tetapi obligasi ini tetap lebih mudah 

terpengaruh oleh perubahan keadaan dan kondisi ekonomi daripada 

obligasi peringkat AAA dan AA.  

BBB Obligasi berperingkat BBB mengindikasikan parameter yang cukup aman 

dibandingkan dengan obligasi Indonesia lainnya. Memburuknya kondisi 

ekonomi atau perubahan keadaan akan mempengaruhi kapasitas penerbit 

obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya.  
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Rating Deskripsi 

BB Obligasi dengan peringkat BB menggambarkan parameter perlindungan 

yang relatif agak lemah dibandingkan dengan obligasi lainnya. Kapasitas 

dari penerbit obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya 

cukup rawan terhadap ketidakpastian terhadap kondisi bisnis, finansial, 

dan ekonomi.  

B Obligasi dengan peringkat B menggambarkan parameter perlindungan 

yang relatif lemah dibandingkan dengan obligasi lainnya. Penerbit obligasi 

masih mempunyai kapasitas untuk membayar kewajiban jangka 

panjangnya tetapi adanya kondisi-kondisi ekonomi, bisnis, dan finansial 

yang buruk akan sangat mempengaruhi kapasitas dan kemauan penerbit 

obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. 

CCC Obligasi dengan peringkat CCC berpotensi untuk tidak membayar 

kewajibannya dan tergantung pada kondisi finansial dan bisnis yang baik 

untuk dapat membayar kewajibannya tersebut.  

SD Obligasi dengan peringkat SD (Selective Default) akan diberikan pada 

penerbit obligasi yang telah gagal membayar satu atau lebih obligasinya 

pada saat jatuh tempo. Rating SD diberikan oleh PT PEFINDO jika 

penerbit obligasi telah gagal membayar salah satu obligasinya tetapi akan 

tetap membayar obligasi lainnya tepat waktu.  

D Obligasi diberi peringkat D jika penerbit obligasi tersebut gagal membayar 

kewajibannya dan otomatis diberikan pada saat penerbit pertama kali gagal 

membayar kewajibannya. Pengecualian diberikan jika pembayaran bunga 

telah lewat dari tanggal jatuh tempo tetapi masih di dalam periode grace 

atau telatnya pembayaran terjadi karena adanya perselisihan komersial 

bonafide.  

Sumber: PT PEFINDO 

 

2.5.4 Badan Pemeringkat Obligasi di Indonesia 

Di Indonesia, perusahaan yang mendapat izin serta menjadi market leader 

dalam pemberian rating adalah PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). 

Fungsi utama PT PEFINDO adalah memberikan peringkat yang obyektif, 

independen dan dapat dipercaya terhadap risiko kredit, sekuritas hutang secara 

publik. Disamping melaksanakan kegiatannya dalam melakukan pemeringkatan 

obligasi, PT PEFINDO juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit 

sehubungan dengan pasar perdagangan efek. Selain PT PEFINDO, belakangan ini 

juga terdapat perusahaan baru yang memiliki bidang usaha serupa yaitu Fitch 

Rating Indonesia dan ICRA (Indonesia Credit Rating Agency). Umumnya 
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perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah Indonesia hanya memeringkat 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. 

 

2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa pemegang saham 

adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang 

investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik perusahaan. 

Rusdin (2008:68) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

“Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan 

suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan.” 

Berdasarkan definisi di atas wujud dari saham berupa sertifikat yang 

merupakan tanda pemilikan atas perseroan yang menerbitkan saham tersebut dan 

memiliki hak dalam RUPS serta mempunyai hak atas keuntungan yang diperoleh 

dari perusahaan. 

Sedangkan menurut Fakhruddin (2008:175), saham adalah: 

“Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan.” 

Jadi saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan di pasar 

modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), dimana saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan 

tersebut. 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Saham 

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preffered stock). 

Kedua jenis saham ini memiliki arti dan peraturan masing-masing. Menurut 

Jogiyanto (2015:111), saham dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
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1. Saham Preferen 

Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham 

biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen 

juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen. Dibandingkan 

dengan saham biasa, saham preferen memiliki beberapa hak, yaitu hak atas 

deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh 

karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah 

antara obligasi dan saham biasa. 

2. Saham Biasa 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu jenis saham saja, saham ini biasanya 

dalam bentuk saham biasa (common stock). Sebagai pemilik perusahaan, 

pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak antara lain: 

a. Hak Kontrol 

yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan perusahaan; 

b. Hak Menerima Pembagian Keuntungan 

yaitu hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan 

perusahaan 

c. Hak Preemptive 

yaitu hak pemegang saham untuk mendapatkan persentasi pemilikan yang 

sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan 

melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga 

saham lama dari penurunan nilai 

3. Saham Treasuri 

Merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar 

yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri 

yang nantinya dapat dijual kembali. 

 

2.6.3 Nilai Saham 

Dalam praktik perdagangan saham, nilai saham dibedakan menurut cara pengalihan 

dan manfaat yang diperoleh bagi pemegang saham. Menurut Rusdin (2008:68), 

nilai saham terbagi atas tiga jenis yaitu: 
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1. Nilai Nominal (Nilai Pari) 

Merupakan nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan, di 

Indonesia saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal dan untuk satu 

jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai 

nominal. 

2. Nilai Dasar 

Pada prinsipnya harga dasar saham ditentukan dari harga perdana saat saham 

tersebut diterbitkan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan dilakukannya 

berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham, antara lain: right 

issue, stock split, waran, dll. 

3. Nilai Pasar 

Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika bursa 

sudah tutup maka harga saham tersebut adalah harga penutupannya. 

Sedangkan menurut Sasongko dalam Ventje (2011) dalam jurnalnya, 

mengemukakan bahwa ada beberapa jenis nilai saham, yaitu: 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan hukum 

2. Nilai Buku 

Merupakan nilai saham menurut pembukuan saham 

3. Nilai Pasar 

Merupakan harga saham di bursa efek 

4. Nilai Intrinsik 

Merupakan nilai sebenarnya dari saham 

Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai saham 

terdiri dari beberapa jenis yaitu nilai nominal, nilai dasar, nilai buku, nilai pasar dan 

nilai intrinsik. Nilai nominal saham tertera pada saham itu sendiri. Nilai dasar 

saham adalah harga pertama kali saham diperjualbelikan di pasar perdana. Nilai 

buku yaitu harga saham menurut catatan perusahaan. Nilai pasar saham terjadi 

ketika penutupan pasar bursa. Sedangkan nilai intrinsik yaitu nilai sebenarnya dari 

saham. 
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2.7 Return Saham 

2.7.1 Pengertian Return Saham 

Tujuan utama investor melakukan investasi pada saham adalah 

mendapatkan return. Return merupakan imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan 

kepada investor karena mau memberikan dana mereka untuk digunakan sebagai 

modal ekspansi perusahaan. Pengertian return menurut Tandelilin (2010:47), 

yaitu: 

“Return adalah salah satu faktor yang memotivasi investor untuk 

berinvestasi dan juga hasil keberaniannya menanggung risiko dari 

investasinya tersebut. Oleh karena itu, return menjadi salah satu 

pertimbangan paling penting yang dilakukan para investor untuk 

memilih saham yang akan dibelinya. Pada dasarnya tujuan 

dilakukannya investasi adalah untuk mendapatkan imbalan dari hasil 

penanaman modal dan penanggungan risiko yang dilakukan investor. 

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena investor 

selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko yang 

dihadapinya.” 

Gitman (2011:228), mendefinisikan return sebagai berikut: 

“Return is the total gain or loss experience on an investment over a given 

period of time. It commonly measured as the change in value plus any 

cash distributing during period of time, expressed as a percentage of the 

beginning period investment value.” 

Artinya, return adalah total keuntungan atau total kerugian yang didapat dari sebuah 

investasi pada periode waktu tertentu. Return biasanya diukur sebagai distribusi kas 

selama periode ditambah perubahan nilai, dinyatakan sebagai persentase dari nilai 

investasi awal periode. 

Dari beberapa pendapat tentang return di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa return adalah sebuah nilai yang diterima oleh investor sebagai 

imbalan atas kesediaannya melakukan penyertaan terhadap suatu saham. 

Tandelilin (2010:48) komponen-komponen yang menjadi dasar pada hasil return 

ada dua, yaitu: 

1. Yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas yang didapat secara 

periodik dari investasi yang dilakukannya 



34 
 

 

2. Capital Gain, merupakan penurunan dan peningkatan dari harga saham yang 

bisa memberikan keuntungan bagi investor. Dengan kata lain, capital gain juga 

bisa diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. 

Komponen dasar yield adalah komponen return yang didapat dari hasil 

investasi secara periodik berupa deviden. Komponen kedua juga penting khususnya 

dalam perdagangan saham biasa (common stock) karena komponen ini merupakan 

apresiasi dari harga suatu aset yang dinamakan capital gain (loss). Capital gain 

secara sederhana adalah selisih dari harga jual dan harga beli saham. Jika harga jual 

lebih besar dari harga beli maka dixebut capital gain. Sedangkan jika harga jual 

lebih rendah dari harga beli maka disebut capital loss. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

return yang diterima oleh investor merupakan gabungan dari perubahan harga beli 

dan harga jual saham serta kebijakan perusahaan dalam menentukan jumlah 

deviden yang akan dibagikan pada investor. 

 

2.7.2 Pengukuran Return Saham 

Return yang diperoleh investor dari hasil investasi saham terdiri dari dua 

komponen yaitu capital gain dan yield yang merupakan penghasilan tambahan 

sehingga return saham dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝑅𝑖,𝑡 = (
𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝐷𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
) 

Sumber: Jogiyanto (2015:195) 

Dimana: 

𝑅𝑖,𝑡  = return dari saham i selama periode t investasi 

𝐷𝑖,𝑡  = cash deviden dibagikan untuk saham i pada akhir periode investasi 

𝑃𝑖,𝑡  = harga saham (closing price) untuk saham i pada akhir periode investasi 

𝑃𝑖,𝑡−1 = harga saham (closing price) untuk saham i pada awal periode investasi 

Formula di atas mengukur rate of return yang sifatnya historis, pada 

kenyataannya actual return tidak dapat diketahui dengan pasti pada saat investor 

melakukan analisis investasi atas rencana investasinya. Oleh karena itu, keputusan 

investor dalam menanamkan modalnya didasarkan atas perkiraan return yang akan 

diperoleh (expected return). Pada kenyataannya actual return tidak selalu sama 
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dengan expected return, semakin besar perbedaannya maka semakin besar pula 

risikonya. 

Gitman (2011:243) mendefinisikan expected return sebagai berikut: 

“Expected return is the most likely return on asset.” 

Artinya, keuntungan yang diharapkan adalah return on asset yang paling 

memadai. Definisi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut: 

�̅� =  ∑ 𝑘𝑖  𝑥 𝑃𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dimana: 

�̅� = expected value of return 

𝑘𝑖 = return untuk kejadian i 

𝑃𝑟𝑖 = kemungkinan kejadian dari kemunculan i 

n = jumlah kejadian yang dipertimbangkan 

Rumus di atas menunjukkan bahwa investor mampu memperkirakan 

probabilitas dari masing-masing rate of return. Apabila investor tidak dapat 

memperkirakan rate of return yang akan diperoleh, maka rate of return dihitung 

dengan membagi jumlah rate of return selama periode pengamatan dengan jumlah 

periode pengamatan. Keadaan tersebut dapat dituliskan dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐸(𝑟𝑖) =  ∑
𝑅𝑖,𝑗

𝑁

𝑛

𝑗=1

 

Sumber: Elton et. al. (2014:46) 

Dimana: 

𝐸(𝑟𝑖) = expected return saham i 

𝑅𝑖,𝑗 = rate of return saham i 

N = jumlah periode pengamatan 

 

2.7.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Untuk berinvestasi dalam bentuk saham, seorang investor yang rasional 

akan mengivestasikan dananya dengan memilih saham-saham yang efisien, yang 
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dapat memberikan return maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau return 

tertentu dengan risiko yang seminimal mungkin. Hal yang pertama kali 

diperhitungkan adalah tingkat return, investasi dalam bentuk saham maka yang 

akan dihitung adalah berapa dividen atau berapa capital gain yang akan diterima. 

Para investor maupun calon investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya yaitu dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun 

capital gain dan di lain pihak perusahaan juga mengharapkan adanya pertumbuhan 

secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan sekaligus 

juga memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi return saham diantaranya Resmi 

(2002): 

1. Informasi Teknikal 

Informasi yang diperoleh dari luar perusahaan seperti harga saham, volume 

perdagangan, dan indeks harga saham individual maupun gabungan.  

2. Informasi Fundamental 

Informasi yang diperoleh dari internal perusahaan yang meliputi deviden dan 

tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari 

kondisi intern perusahaan yang digunakan adalah informasi keuangan berupa 

informasi akuntansi yang terangkum dalam laporan keuangan dan informasi non 

keuangan berupa informasi non akuntansi yang tidak terangkum dalam laporan 

keuangan. 

Informasi fundamental dan teknikal dapat digunakan sebagai faktor yang 

digunakan investor untuk memprediksi return saham. Jika prospek perusahaan 

tersebut sangat kuat dan baik maka return saham perusahaan tersebut diperkirakan 

dapat meningkat pula. 

Informasi akuntansi menurut Tuasikal (2001:762): 

“Informasi akuntansi adalah informasi dalam bentuk laporan 

keuangan yang banyak memberikan manfaat apabila laporan tersebut 

dianalisis lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu 

pembuatan keputusan.” 
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Menurut Hendriksen dan Breda (2008:35), informasi non akuntansi 

adalah: 

“Informasi non akuntansi adalah informasi yang tidak dapat 

dinyatakan dalam ukuran-ukuran kuantitatif yang lebih sukar 

dievaluasi dalam hal materialitas dan relevansinya karena informasi 

itu diberi bobot yang bervariasi oleh mereka yang menggunakannya 

dalam pengambilan keputusan.” 

Informasi laporan keuangan yang mempengaruhi return saham, menurut 

Resmi (2002) berasal dari kinerja (performance) perusahaan. 

Kinerja perusahaan menurut Meriewaty dan Setyani (2005): 

“Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan 

manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektivitas 

pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan 

perusahaan.” 

Salah satu bentuk informasi keuangan atau informasi akuntansi yang 

penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan adalah berupa rasio-rasio 

keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Dengan rasio-rasio keuangan tersebut 

akan tampak jelas berbagai indikator keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk 

suatu periode tertentu. Sedangkan salah satu bentuk informasi non keuangan atau 

informasi non akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan 

adalah reputasi auditor. 

 

2.8 Pengaruh Nilai dan Rating Penerbitan Sukuk Terhadap Return Saham 

Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh penerbitan obligasi terhadap 

abnormal return saham oleh Kang et al. (1995) menunjukkan respon pasar 

bereaksi positif atas adanya pengumuman penerbitan obligasi dalam bentuk off 

shore dollar-denominated equity-linked debt yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan Jepang antara 1977-1989. Penelitian ini menghasilkan abnormal return 
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yang positif dan signifikan sebesar 0,5% pada 3 hari sekitar waktu pengumuman 

penerbitan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kim & Stulz (1988) dengan 

menggunakan sampel Eurobond yang dikeluarkan oleh perusahaan Amerika 

Serikat juga mendapatkan hasil yang sama, pasar bereaksi positif sehingga mereka 

mendapatkan positive average abnormal stock return di sekitar waktu 

pengumuman penawaran obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani & 

Suryantina (2011) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan abnormal return pada 

saat sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan saham maupun obligasi syariah 

di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa peristiwa 

pengumuman penerbitan saham dan obligasi syariah di Bursa Efek Indonesia 

memuat kandungan informasi (information content) yang bermakna good news bagi 

investor. Hal ini disebabkan karena investor lebih memilih investasi berbasis 

syariah daripada investasi konvensional karena investasi berbasis syariah relatif 

jauh dari risiko. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah tabel ringkasan dari penelitian terdahulu yang menjadi 

acuan untuk penelitian ini: 

Tabel 2.3 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nita Erika 

Ariani & Nani 

Suryantina 

(2011) 

Jurnal 

Akuntansi dan 

Keuangan Vol. 

1, No. 1, 

Februari 2011 

Over Reaksi 

Pasar Modal 

Indonesia 

Terhadap 

Pengumuman 

Penerbitan 

Saham 

dan Obligasi 

Syariah di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

yang 

menerbitkan 

saham dan 

obligasi 

syariah pada 

tahun 2007 

sampai dengan 

tahun 

2009 

Penerbitan 

saham syariah 

(X1), 

Penerbitan 

obligasi 

syariah (X2), 

dan Over 

reaksi pasar 

(Y) 

terdapat 

perbedaan 

abnormal 

return 

terhadap 

pengumuman 

penerbitan 

saham maupun 

obligasi syariah 

di Bursa Efek 

Indonesia. 
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No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

2 Kim dan Stulz 

(1988) 

Journal of 

Financial 

Economics 22 

(1988) 189-

205. North-

Holland 

The Eurobond 

Market and 

Corporate 

Financial 

Policy 

Sampel 

Eurobond 

yang 

dikeluarkan 

oleh 

perusahaan 

Amerika 

Serikat 

 

Penerbitan 

Obligasi (X) 

dan Return 
Saham (Y) 

 

Pasar bereaksi 

positif sehingga 

mereka 

mendapatkan 

positive average 

stock return di 

sekitar waktu 

pengumuman 

penawaran 

obligasi. 

 

3 Jun-Koo Kang, 

Yong-Cheol 

Kim, Kyung-

Joo Park, Rene 

M. Stulz 

(1995) 

The Journal of 

Financial and 

Quantitative 

Analysis, Vol. 

30, Issue 2 

(Jun., 1995), 

257-270 

An Analysis of 

the Wealth 

Effects of 

Japanese 

Offshore 

Dollar-

Denominated 

Convertible 

and Warrant 

Bond Issues 

Perusahaan-

perusahaan 

Jepang antara 

tahun 1977- 

1989 

Yang 

menerbitkan 

obligasi dalam 

bentuk 

offshore dollar 

denominated 
equity-linked 

Penerbitan 

obligasi 

dalam bentuk 

offshore 

dollar 

denominated 
equity-linked 

(X) dan 

Return Saham 

(Y) 

 

Penelitian ini 

menghasilkan 

return yang 

positif dan 

signifikan 

sebesar 0,5% 

pada 3 hari 

sekitar waktu 

pengumuman 

penerbitan. 

 

4 Annisa 

Maulida 

Harahap, 

Syahyunan 

(2013) 

Jurnal Media 

Informasi 

Manajemen 

Vol. 1, No. 3 

(2013) 

Pengaruh 

Pengumuman 

Peringkat 

Obligasi 

Terhadap 

Reaksi Pasar 

Saham di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

yang 

menerbitkan 

obligasi dan 

mengalami 

perubahan 

peringkat 

obligasi dan 

sesuai dengan 

pengumuman 

yang 

dilakukan oleh 

PT PEFINDO 

selama 

periode 2006 

sampai dengan 

2012. 

 

Perubahan 

Peringkat 

Obligasi (X), 

dan Reaksi 

Pasar (Y) 

 

 

1.Pengumuman 

kenaikan 

peringkat 

obligasi 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap reaksi 

pasar saham di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

2.Pengumuman 

penurunan 

peringkat 

obligasi 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap reaksi 

pasar saham di 

Bursa Efek 

Indonesia. 
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No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

5 Mujahid, Tettet 

Fitrijanti 

(2010) 

Simposium 

Nasional 

Akuntansi XIII 

Purwokerto 

2010 

Pengaruh 

Penerbitan 

Obligasi 

Syariah 

(Sukuk) 

Perusahaan 

Terhadap 

Reaksi Pasar 

(Survey 

terhadap 

perusahaan - 

perusahaan 

yang 

menerbitkan 

obligasi 

syariah dan 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2002-

2009) 

Perusahaan-

perusahaan 

yang 

menerbitkan 

obligasi 

syariah 

(sukuk) dan 

telah 

menerbitkan 

saham 

sebelumnya di 

Bursa Efek 

Indonesia dan 

perusahaan-

perusahaan 

yang telah 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

sejak periode 

2002 s.d. 

2009. 

penerbitan 

obligasi 

syariah 

(sukuk) 

perusahaan 

(X), dan 

abnormal 

return saham 

(Y) 

nilai dan rating 

penerbitan 

obligasi syariah, 

baik secara 

simultan 

maupun parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

abnormal 

return. 

6 Wei Cheng, 

Nuttawat 

Visaltanachoti, 

and 

Puspakaran 

Kesayan 

(2005) 

International 

Journal of 

Business, 10 

(4), 2005 

A Stock 

Market 

Reaction 

Following 

Convertible 

Bond 

Issuance: 

Evidence from 

Japan 

Perusahaan 

yang 

menerbitkan 

convertible 

bonds selama 

periode 1996 

sampai 2002 

dan tercatat 

pada Tokyo 

Stock 
Exchange 

(TSE). 

Reaksi harga 

saham (X), 

dan 

Pengumuman 

penerbitan 

convertible 

bond (Y) 

abnormal 

return 

mengikuti 

pengumuman 

obligasi adalah 

negatif pada 

pengumuman 

convertible 
bond di pasar 

modal Jepang. 

Sumber: Peneliti 

 

2.10 Kerangka Berfikir 

Setiap perusahaan memerlukan modal untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya. Modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut bersifat internal 

dan eksternal. Modal internal biasanya berasal dari laba ditahan, saham biasa dan 

saham preferen yang diterbitkan perusahaan. Sedangkan modal eksternal adalah 

hutang jangka panjang atau menengah, contohnya sukuk. Saham maupun sukuk 

yang diterbitkan perusahaan merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan 

di Bursa Efek Indonesia.  
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Momentum penerbitan sukuk harus menjadi informasi strategis yang 

berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang bagi perusahaan dan 

sektor keuangan, khususnya keuangan Islam. Menurut Jogiyanto (2015:592), 

pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman tersebut mengandung informasi, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Untuk melihat sejauh mana investor bereaksi terhadap peristiwa 

tersebut dilakukan pengujian kandungan informasi peristiwa pengumuman atau 

penerbitan sukuk yang diwakili oleh nilai dan rating penerbitan yang dapat diukur 

dengan menggunakan tingkat return saham atau dengan menggunakan abnormal 

return. Jika digunakan abnormal return maka dapat dikatakan bahwa suatu 

pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal 

return yang meningkat kepada perusahaan, begitu juga sebaliknya. 

 Secara teoritis, terdapat hubungan positif antara pengungkapan dan kinerja 

pasar perusahaan. Penerbitan sukuk juga merupakan salah satu pengungkapan atas 

strategi pendanaan perusahaan sehingga pengumuman penerbitan sukuk perusahaan 

idealnya akan mempengaruhi keputusan investor yang tercermin dalam tingkat 

return saham. 

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang 

dikemukakan oleh peneliti, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

Keterangan: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 
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Rating 

Penerbitan 

Sukuk (X2) 

Return Saham 

(Y) Naik 

Return Sukuk 

Turun 

Perusahaan Emiten 

Penerbit Sukuk yang 

Terdaftar di BEI 

Mengumumkan 

Penerbitan Sukuk  

Risk Average Risk Seeker 

Return Saham 

(Y) Turun 

Return Sukuk 

Naik 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah:  

H1: Sukuk Equity Ratio dan Rating Penerbitan Sukuk berpengaruh terhadap 

Return Saham secara bersama 

H2: Sukuk Equity Ratio dan Rating Penerbitan Sukuk berpengaruh terhadap 

Return Saham secara parsial 


