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Pembimbing 1 :  Dr. Bismi Khalidin. S.Ag., M.Si 

Pembimbing 2 :  Rispalman, SH., M.H. 

 

Kata Kunci :  Tingkat Suku Bunga, Harga saham, Syirkah Inan. 

Tingkat suku bunga tentu sangat mempengaruhi investor untuk melakukan 

investasi, tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan naiknya biaya 

produksi dan menurunnya daya beli pasar. Tingkat suku bunga yang tinggi 

juga dapat mendorong para pemilik modal untuk menjual asetnya dengan 

keuntungan yang diharapkan, tetapi jika tingkat suku bunga meningkat maka 

adanya kecenderungan investor untuk tidak menanamkan modalnya di pasar 

modal karena ditakutkan resiko yang tinggi dan keuntungan yang tidak 

sesuai harapan. Hal ini berdampak negatif terhadap harga saham di pasar 

modal karena tingkat keuntungan yang diharapkan atas saham lebih kecil 

dibandingkan dengan keuntungan dari tingkat suku bunga sehingga 

mengakibatkan penurunan permintaan terhadap harga saham dan harga 

saham akan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suku bunga. 

Kondisi ini dapat membuat investor kurang tertarik untuk berinvestasi. 

Menurut perspektif akad syirkah inan pembagian keuntungan dibagi menurut 

besarnya penyertaan modal masing-masing pihak. Dalam investasi saham, 

harga saham sering mengalami perubahan, maka dikhawatirkan adanya 

ketidakjelasan terhadap harga saham dan tingkat  keuntungan yang akan 

diperoleh oleh investor. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode deskripstif analisis, dengan 

pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam 

investasi saham berpotensi terjadinya ketidakjelasan dalam harga saham 

yang sering sekali mengalami perubahan, dan dapat merugikan investor 

akibat harga saham yang menurun karena naiknya tingkat suku bunga. 

Dalam hal ini, ketika harga saham naik akibat meningkatnya tingkat suku 

bunga, investor terpaksa menahan sahamnya agar tidak dijual untuk 

mencegah kerugian yang akan dialami oleh investor. 
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal unggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

   َ Fatḥah A 

   َ Kasrah I 

   َ Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf,yaitu: 

Tanda dan Nama Gabungan 
Huruf Huruf 

 

َ  ي  

Fatḥah dan  

Ai Ya 

 

َ  و  

Fatḥah dan  

Au Wau 

 

Contoh: 

 kaifa: فيك

 haula : هول

 

15 

 

 ض

 

ḍ 

d dengan titik 

di bawahnya 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 ramā: رمى

 qīla:   يقل

 yaqūlu :  يقول

4. Ta Marbutah(ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (pudih )ة 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t.  

b. Ta marbutah (itam )ة 

Ta marbutah ()ة yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah ()ة diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Harkat dan Nama Huruf dan 
Huruf Tanda 

 

/ي

َ  ا  

Fatḥahdan alif 

Atauya 

Ā 

َ  ي  Kasrahdanya Ī 

 

َ  ي  

 

 

 

 

 

 

 

 لل

Dammahdan  

Ū Waw 
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Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : روضة االطفال

 ṭalḥah :    :طحلة

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata  yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus   Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  : Surat Keputusan Pembimbing 

Lampiran 2  : Surat Penelitian 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan ekonomi di masa yang akan datang merupakan 

permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa yang akan datang 

adalah dengan berinvestasi. Investasi adalah kegiatan untuk menunda 

konsumsi sekarang untuk kemudian disimpan ke dalam instrumen investasi 

dengan harapan mendapatkan keuntungan financial. 

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, 

karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga 

mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi adalah cara yang sangat 

baik agar harta dapat berputar tidak hanya pada segelintir orang saja. Dengan 

investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada 

masyarakat. Investasi dapat diartikan sebagai menempatkan uang atau dana 

dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas 

uang atau dana tersebut.
1
 

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa 

pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, to use (money) 

make more money out of something that expected to increase in value. Istilah 

tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktifa dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa depan.
2
 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa mendatang. Seorang investor membeli sejumlah saham 

                                                             
1
Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), hlm. 3 
2
Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 29. 
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saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham 

ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas 

waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. 

Instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW.dan 

para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW.dan sahabat, yang dikenal 

hanyalah perdagangan komoditas barang rill seperti layaknya yang terjadi 

pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (syirkah) pada 

masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya 

sekarang. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, 

bukti kepemilikan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme 

jual beli biasa dan belum melalui initial public offering dengan saham 

sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar rill biasa 

yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran 

barang dengan barang atau barter.
3
 

Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau 

menanamkan sumber daya (resources) saat ini, dengan harapan mendapatkan 

manfaat di kemudian hari.
4
 Menginvestasikan uang sekarang berarti uang 

tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan 

investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa 

depan.
5
 

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling 

menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik serupa 

harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya 

untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip 

                                                             
3
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65. 
4
Henry Faizal Noor, Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: PT. Index, 2009), hlm. 5. 
5
Muhamad Nafikar HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: PT. Ikrar 

Mandiri Abadi, 2009), hal. 29. 
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syariah.
6
 Dalam konsep syirkah inan memiliki konteks yang sangat luas di 

antaranya peranan modal, akad, kontrak dan tingkatan keuntungan.Menurut 

peningkatan keuntungan tergantung dengan harga saham yang bersifat 

relatif, terkadang naik dan terkadang turun. Terjadinya peningkatan atau 

penurunan harga saham dapat di pengaruhi oleh tingkat suku bunga bank 

Indonesia. 

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya sekedar menjadi 

tempat bertemunya pemilik modal dengan perusahaan yang menawarkan 

kepemilikan serta surat hutangnya, tetapi juga menjadi salah satu faktor 

penting pemicu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar modal 

merupakan sarana bagi suatu perusahaan baik dari sektor publik maupun 

swasta untuk menggalangkan dana dengan menjual hak kepemilikan 

perusahaan. 

Sebagai salah satu negara berkembang, perusahaan yang ada di 

Indonesia tentunya membutuhkan modal dalam jumlah yang besar sesuai 

dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah 

ditargetkan oleh pemerintah. Dengan adanya pasar modal, diharapkan 

perusahaan yang terdaftar dapat mengumpulkan dana untuk dipergunakan 

dalam membiayai kegiatan perusahaan sehingga mampu menutupi sebagian 

keseluruhan pembiayaan jangka panjang. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini telah mempermudah 

melaksanakan investasi pada pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat 

diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, 

seperti: riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.  

                                                             
6
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135. 
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Investasi syariah dipasar modal memiliki peranan untuk 

mengembangkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Minat 

masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah semakin besar dikarenakan 

instrumen berbasis syariah merupakan alternatif lain untuk menginvestasikan 

dana bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim Indonesia yang 

merupakan mayoritas penduduk dengan persentase 85%. 

Kegiatan investasi sendiri merupakan kegiatan menempatkan suatu 

dana pada satu atau lebih dari satu aset (assets) selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh keuntungan atas nilai investasi awal. 

Islam memandang investasi sebagai kegiatan yang diperbolehkan untuk 

dilakukan.Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.dalam QS. Luqman (34): 

ٌس َوَما َتْدرِى نَ فْ  ۖ  ِعْلم  ٱلسَّاَعِة َوي  نَ زِّل  ٱْلَغْيَث َويَ ْعَلم  َما ِِف ٱْْلَْرَحاِم  ۥِإنَّ ٱللََّه ِعنَده  
ۖ  ِإنَّ ٱللََّه َعِليٌم َخِبيٌ  ۖ  بَِأىِّ َأْرٍض ََت وت   ۖ  َوَما َتْدرِى نَ ْفسٌ  ۖ  مَّاَذا َتْكِسب  َغًدا   

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang 

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 

besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana 

dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat 

mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya pada hari besok, 

serta peristiwa apa yang akan terjadi besok, apakah kebaikan atau keburukan. 

Berdasarkan perintah tersebut manusia diperintahkan untuk melakukan 

persiapan untuk hari esok atau investasi sebagai bentuk bekal baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Salah satu instrumen investasi syariah adalah saham syariah. Pada 

dasarnya saham syariah sama dengan saham dalam pasar modal 
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konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar 

modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria 

syariah. Dengan demikian, kalau saham merupakan surat berharga yang 

merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Saham 

syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan 

yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga 

yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. 

Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan di perusahaan-

perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah. 

Dalam penentuan harga saham syariah di pasar modal, salah satunya 

dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). BI rate  

atau tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh 

bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate digunakan sebagai 

tolak ukur kegiatan perekonomian suatu negara. BI rate akan mempengaruhi  

perputaran arus  keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan mata 

uang. Naik turunnya BI rate sangat diperhatikan oleh para investor dan para 

pelaku pasar untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat produksi dan 

untuk menambah atau mengurangi investasi yang ada. 

Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu instrumen pemerintah 

melalui bank sentral dalam mengendalikan tingkat inflasi disamping 

kebijakan fiskal, jika inflasi tinggi yang ditunjukkan oleh kenaikan harga-

harga barang secara umum dan kenaikan harga barang tersebut disebabkan 

oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar, maka untuk 

mengendalikannya bank sentral mengambil kebijakan menaikan suku bunga 

bank, sehingga masyarakat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank, 

demikian pula sebaliknya. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya 
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profitabilitas suatu perusahaan, menurunnya profitabilitas ini akan 

mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan dividen yang 

harus diterima oleh investor, yang gilirannya investasi pada saham di pasar 

modal menjadi kurang menarik. Pada akhirnya investor akan berpindah 

kejenis investasi lain, yang memberikan return yang lebih baik dalam hal ini 

bunga yang lebih tinggi. Meningkatnya suku bunga akan meningkatkan 

harga kapital sehingga memperbesar biaya perusahaan, sehingga terjadi 

perpindahan investasi dari saham ke deposito. Suku bunga yang tinggi 

merupakan signal negatif bagi harga saham. 

Tingkat suku bunga tentu sangat mempengaruhi investor untuk 

melakukan investasi, tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan 

naiknya biaya produksi dan menurunnya daya beli pasar. Tingkat suku bunga 

yang tinggi juga dapat mendorong para pemilik modal untuk menjual asetnya 

dengan keuntungan yang diharapkan, tetapi jika tingkat suku bunga 

meningkat maka adanya kecenderungan investor untuk tidak menanamkan 

modalnya di pasar modal karena ditakutkan resiko yang tinggi dan 

keuntungan yang tidak sesuai harapan. Hal ini berdampak negatif terhadap 

harga saham di pasar modal karena tingkat keuntungan yang diharapkan atas 

saham lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan dari tingkat suku bunga 

sehingga mengakibatkan penurunan permintaan terhadap harga saham dan 

harga saham akan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suku 

bunga. Kondisi ini dapat membuat investor kurang tertarik untuk 

berinvestasi. 

Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi variabilitas dari return 

suatu investasi. Hal ini dapat terjadi karena jika suku bunga meningkat maka 

harga saham akan cenderung turun, begitupun sebaliknya. Karena jika 

tingkat suku bunga naik maka investor akan berekspektasi memperoleh 

return yang lebih tinggi. 
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Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

“Pengaruh Tingkat SBI terhadap Stabilitas Harga Saham Syariah di 

Pasar Modal Syariah Menurut Perspektif Syirkah Inan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara 

lain: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap 

harga saham syariah di pasar modal? 

2. Bagaimana tingkat keuntungan bagi hasil dari harga saham syariah 

menurut akad syirkah inan? 

3. Bagaimana perspektif syirkah inan dalam pengaruh tingkat suku 

bunga Bank Indonesia terhadap harga saham syariah di pasar modal?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam subbab 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia 

terhadap harga saham syariah di pasar modal. 

2. Untuk mengetahui dampak pengaruh tingkat suku bunga Bank 

Indonesia terhadap harga saham syariah di pasar modal. 

3. Untuk mengetahui perspektif syirkah inan dalam pengaruh tingkat 

suku bunga Bank Indonesia terhadap harga saham syariah di pasar 

modal. 
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D. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka 

penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian 

dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami 

pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat 

dalam karya ilmiah ini antara lain: 

1. Suku Bunga 

Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang 

diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar 

perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku 

bunga Bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. 

2. Saham Syariah 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

persereoan terbatas.Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak 

tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).
7
 

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.Saham syariah juga 

diartikan sebagai saham yang dalam penyertaan modal dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti 

bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, 

dan lain-lain.
8
 

 

                                                             
7
Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4 

8
Indonesia Stock Exchange, Produk Syariah, Diakses pada 

https//www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/.Diakses pada tanggal 22 Mei 2019, Rabu. 
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3. Syirkah Inan 

Syirkah inan adalah perkongsian antara dua orang atau lebih yang 

masing-masing anggotanya mempunyai modal dan tanggung jawab 

dalam usahanya beserta keuntungan yang akan diperoleh dibagi 

berdasarkan perjanjian yang mereka buat berdasarkan akad (kontrak) 

yang telah disepakati bersama.
9
 Adapun syirkah inan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah dua pihak yang mempunyai modal dan 

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. 

4. Akad 

 Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari ‘aqada- ya’qidu- 

‘aqdam yang memiliki makna yang sama dengan menjadikan ikatan, 

memperkuat dan menetapkan. Menurut Wahbah Zuhaili akad adalah 

kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, 

baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, 

maupun menghentikannya.
10

 Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan 

dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh pada obyek ikatan.
11

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, 

karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan 

dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang 

sebelumnya pernah dilakukan. Menurut penelusuran ada beberapa kajian 

                                                             
9
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 92.   
10

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 112. 
11

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97. 
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mengenai Pengaruh Tingkat SBI Terhadap Stabilitas Harga Saham Syariah 

di Pasar Modal Syariah Menurut Perspektif Syirkah Inan. 

Namun demikian terdapat beberapa tulisan lainnya yang secara tidak 

langsung berkaitan dengan Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 

Terhadap Harga Saham Syariah, diantaranya yaitu skripsi yang berjudul 

“Analisis Investasi Musyarakah Usaha Properti dan Mekanisme Bagi Hasil 

pada Baitul Qirand Bina Mandiri Banda Aceh”, yang ditulis oleh Hisbullah, 

2011. Penelitian ini menerangkan tentang analisis Baitul Qirand Bina 

Mandiri terhadap kelayakan penyaluran pembiayaan musyarakah kepada 

nasabah, karena dalam penyaluran pembiayaan musyarakah harus dilakukan 

dengan prinsip kehati-hatian yang berpedoman kepada prinsip 5C, yaitu: 

character, collateral, capacity, capital dan condition of economy.
12

 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Investasi 

Properti dan Sistem Bagi Hasil menurut Konsep Musyarakah pada PT. Bina 

Persada Banda Aceh” oleh Nur Husna )2004). Penelitian ini menerangkan 

bagi hasil pada investasi property antara PT. BGP dengan investor 

ditetapkan berdasarkan proyeksi terhadap proyek perumahan yang dibiayai 

dana investasi, kemudian disepakati dalam perjanjian investasi berdasarkan 

nilai nominal.
13

 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Investasi Pasar Modal Syariah (studi kasus pada 

Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banda Aceh)” oleh Aris Gunawan 

(2013).Penelitian ini menerangkan penyebab investor berminat untuk 

                                                             
12

Hisbullah, “Analisis Investasi Musyarakah Usaha Properti dan Mekanisme Bagi 

Hasilnya pada  Baitul Qirand Bina Mandiri Banda Aceh” (Skripsi yang tidak 

dipublikasikan), Fakultas Syariah, Jurusan Syariah Wal Iqtishad, Institut Agama Islam 

Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011. 
13

Nur Husna, “Analisis Perjajian Investasi Properti dan Sistem Bagi Hasi menurut 

Konsep Musyarakah pada PT. Bina Persada Banda Aceh” )Skripsi yang tidak 

dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014. 
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berinvestasi pada pasar modal syariah dikarenakan oleh faktor prosedur, 

persyaratan mudah, mengetahui perbedaan antara pasar modal syariah 

dengan konvensional, kepercayaan/nilai-nilai agama dan sosialisasi.
14

 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pengaruh Investasi Terhadap 

Nilai Pertanggungan Peserta Asuransi Fulnadi pada PT. Asuransi Takaful 

Cabang Banda Aceh” oleh Rika Devi Yanthi )2012). Penelitian ini 

menerangkan bahwa PT. Asuransi Takaful mengambil kebijakan untuk 

menginvestasikan dana premi peserta asuransi fulnadi dalam bentuk 

deposito. Investasi dalam bentuk deposito yang dilakukan Asuransi Takaful 

terhadap dana premi peserta saat klaim diajukan membawa pengaruh 

walaupun tidak signifikan.
15

 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Bangun Toko dengan Syirkah 

Inan” yang ditulis oleh Syahrizal Putra )2009).Penelitian ini menerangkan 

tentang perkongsian modal antara beberapa pihak untuk membangun toko 

yang kemudian saat toko telah siap kemudian dijual. Kemudian keuntungan 

yang dudapat akan dibagi antara para pihak yang melakukan perkongsian.
16

 

Dari beberapa penelitian di atas, tidak terdapat tulisan yang 

membahas secara spesifik tentang pengaruh tingkat suku bunga Bank 

Indonesia terhadap harga saham syariah di pasar modal menurut perspektif 

syirkah inan. Maka penulis meneliti tentang Pengaruh Tingkat SBI  

                                                             
14

Aris Gunawan, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi 

Pasar Modal Syariah (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh)” )Skripsi 

yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Syariah Wal 

Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013. 
15

Rika Devi Yanthi, “Pengaruh Investasi Terhadap Nilai Pertangungan Peserta 

Asuransi Fulnadi (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh)” )Skripsi 

yang tidak dupublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Syariah Wal 

Iqtishad, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012. 
16

Syahrizal Putra, “Bangun Toko dengan Syirkah Inan” )Skripsi yang tidak 

dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Syariah Wal Iqtishad, Institut 

Agama Isam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009. 
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Terhadap Stabilitas Harga Saham Syariah Di Pasar Modal Syariah Menurut 

Perspektif Syirkah Inan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang 

akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode 

penelitian ini  memerlukan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung 

jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. 

Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam 

penulisan penelitian ilmiah ini. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya 

ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa 

yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang 

terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan 

atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan.
17

 Melalui metode deskriptif analisis penulis akan 

menganalisis secara sistematis mengenai pengaruh tingkat suku bunga 

Bank Indonesia terhadap harga saham syariah di pasar modal. Hal 

tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  

2. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka 

(library research) dan pengumpulan data lapangan (field research). 

 

                                                             
17

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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a. Penelitian Pustaka (Library Research) 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis 

data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi 

informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan document-

dokument yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan 

menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal 

yang berhubungan dengan penelitian.
18

 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

   Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di 

lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung 

dengan mendatangi responden.
19

 Penelitian yang langsung dilakukan 

di lapangan dengan mengumpulkan dara primer dengan melakukan 

penelitian langsung pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan 

Aceh, kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data 

dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek 

penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.
20

 Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulamn data adalah wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

antaranya pewawancara (interviewer) yang mngajukan pertanyaan 

                                                             
18

Abdurrahman Fathoni, MetodologiPenelitian dan Teknik Penyususan Skripsi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96 
19

Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, ED 1, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32. 
20

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan 

kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199. 
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dan terwawancara (Interviewed) sebagai orang yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
21

 Metode wawancara 

merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara 

langsung antara peneliti dengan responden. Di lakukan dengan cara 

mewawancarai Staf Administrationdaninvestor pada Bursa Efek 

Indonesia Kantor Perwakilan Aceh dan investor. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan 

sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang 

merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap harga saham 

syariah di pasar modal. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.
22

 

Adapun yang menjadi instrument data adalah wawancara yang berisikan 

daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap staf administration dan 

investor, dan penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam 

proses penelitian seperti kamera, alat perekam dan alat tulis untuk mencatat 

hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan 

dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya 

dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data aktual 

dan faktual. Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul 

selanjutnya data tersebut dianalisis. 

                                                             
21

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 187. 
22

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 

149 
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Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini 

adalah editing, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, 

meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevan dan konsistensi jawaban. 

Setelah proses editing dilakukan kemudian proses coding, yaitu 

mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai 

masing-masing jawaban dengan kode tertentu.
23

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, 

maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 

empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah 

awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas tentang pengertian suku bunga Bank Indonesia, 

pengertian dan dasar hukum saham syariah, mekanisme dan faktor penetapan 

harga saham syariah, pengertian dan dasar hukum syirkah inan, syarat dan 

rukun syirkah inan. 

Bab tiga membahas tentang gambaran pasar modal syariah, pengaruh 

tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap harga saham syariah dan tingkat 

keuntungan bagi hasil yang terjadi pada harga saham, serta membahas 

tentang perspektif akad syirkah inan pada pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap harga saham syariah. 

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini. 

 

 
                                                             

23
Bagong Suryanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56 
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BAB DUA 

SUKU BUNGA BANK INDONESIA, SAHAM SYARIAH, 

DAN KONSEP SYIRKAH INAN 

 
A. Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia 

Tingkat suku bunga (BI Rate) adalah tingkat suku bunga jangka 

pendek dengan tenor satu bulan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara 

periodic yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter guna mencapai 

target inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. 

Suku bunga bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang tetapkan oleh bank 

Indonesia dan diumumkan kepada publik. Suku bunga bank Indonesia 

diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan 

Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang 

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity 

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan 

moneter. 

Suku bunga adalah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank 

Sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara 

menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jika Bank Sentral 

menaikKan tingkat suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk 

menyimpan uang di bank dan dengan demikian jumlah uang yang beredar 

berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan 

suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit maka minat untuk 

mengajukan kredit akan berkurang. Jika suku bunga turun, tentu keadaannya 

mencerminkan keadaan bahwa di masyarakat jumlah uang harus ditambah. 

Dengan bunga yang rendah masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan 

suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik 

untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dengan demikian jumlah uang yang 
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beredar di masyarakat bertambah.Penurunan suku bunga biasanya dilakukan 

pada saat perekonomian mengalami kelesuan. Di Indonesia, kebijakan 

moneter terhadap penyesuaian tingkat suku bunga tersebut dilakukan melalui 

penetapan BI rate. 

Tingkat suku bunga SBI atau lebih dikenal dengan BI rate (suku 

bunga acuan BI) tersebut merupakan tingkat suku bunga yang dijadikan 

acuan bagi bank-bank di Indonesia dalam penentuan tingkat 

bunganya.Namun, semenjak bulan Agustus tahun 2016 Bank Indonesia 

mulai melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan 

memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 

7-Day Repo Rate.BI 7-Day Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan yang 

baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan 

dan selama masa transisi. Bi rate tetap akan digunakan sebagai acuan 

bersama dengan BI 7-Day Repo Rate. 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. 

Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi ke 

depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan oleh BI. 

BI rate tersebut merupakan acuan bagi perbankan umum yang ada di 

Indonesia dalam menentukan tingkat bunganya, baik tingkat bunga simpanan 

maupun tingkat bunga pinjaman. Menurun dan meningkatnya tingkat suku 

bunga akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional, Hal ini karena 

lembaga keuangan bank akan menyesuaikan besaran tingkat bunganya sesuai 

dengan perkembangan dalam angka BI rate. 

Secara sederhana suku bunga merupakan imbalan yang diterima oleh 

kreditur dari hasil meminjamkan dana kepada debitur. Islam menggolongkan 

suku bunga yang dikenakan dalam sistem pinjam-meminjam uang sebagai 

riba nasi’ah. Riba nasi’ah adalah bentuk riba yang merujuk pada tambahan 
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waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau 

nilai lebih.
24

 

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi seluruh aspek 

perekonomian, terutama berpengaruh dalam sektor perbankan.Tingkat suku 

bunga dapat mempengaruhi suku bunga kredit pada bank, apabila suku 

bunga acuan turun, perbankan secara perlahan akan juga akan menurunkan 

suku bunga kreditnya. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap suku bunga 

pinjaman pribadi, dan suku bunga simpanan. Apabila suku bunga acuan 

menurun maka suku bunga pinjaman pribadi juga akan menurun, sebaliknya 

apabila suku bunga acuan meningkat maka suku bunga pinjaman pribadi 

yang harus dibayar juga meningkat. 

B. Saham Syariah dan Dasar Hukum Saham Syariah 

1. Pengertian Saham Syariah 

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik 

sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).
25

 Saham 

syariah merupakan surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan aset 

perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten dimana kegiatan usahanya dan 

cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
26

 Saham 

yang dapat dikategorikan berbasis syariah adalah saham emiten dimana 

aktivitas operasional perusahaannya tidak terkait dengan aktivitas 

haram, seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi atau 
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memperjualbelikan minuman dan makanan haram (seperti daging babi, 

minuman keras, rokok, dan sebagainya). 

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa 

yang memiliki karakteristik khusus berupak kontrol yang ketat dalam 

hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham 

konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat dibursa efek 

dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten 

yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). 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 tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal 

kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang 

saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan 

tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini 

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan 

musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara 

konsep saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.
27

 

Saham di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 3 berdasarkan 

ketentuan nya yaitu: Pertama, Saham perusahaan-perusahaan yang 

konsisten terhadap Islam seperti bank syariah dan ansuransi Islam. Islam 

membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan 

                                                             
27

Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Current Issues Lembaga Keuangan Syari’ah, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) hlm. 295. 



20 
 

 
 

memperjual belikan sahamnya, dengan syarat saham-saham tersebut 

sudah berbentuk menjadi badan usaha yang nyata dan menghasilkan, 

dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham semacam ini boleh 

diedarkan dengan cara apapun yang diperbolehkan syariah. Misalnya 

jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung, 

karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara 

langsung.
28

 

Penyertaan modal dalam bentuk saham yang tergolong syariah 

dapat dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah dan 

mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham 

perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan 

pada saham perusahaan publik.
29

 

Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan 

dipasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

yang halal dan konsisten terhadap Islam, maka memperdagangkan 

saham halal hukumnya. Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan 

hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau 

penunjukkan atas saham tersebut.Tiap saham merupakan bagian 

kekayaan dan saham memberikan keuntungan sesuai dengan 

keberhasilan perusahaan.
30

 

Selain dari pada itu, terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer 

tentang jual beli saham yang mana semakin memperkuat landasan akan 

bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn 
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Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 356. 
30

Opcit, hal. 43. 



21 
 

 
 

Abdillah Ibn Baz jilid 13 bab jual beli halaman 320-321 fatwa nomor 

4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan: “Jika saham 

yang diperjual belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, 

akan tetapi hanya representasi dari sebuah asset seperti tanah, mobil, 

pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang 

telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya 

untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang 

dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, 

berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli”.
31

 

Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan ketegori 

kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi 

harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi 

pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek 

kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. 

Sebagaimana dalam kaidah fiqh pada dasarnya segala bentuk muamalah 

boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Menurut kaidah 

fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil 

yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah 

manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia 

diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan 

selama tidak bertentangan dengan syariah. 

Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan 

sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Adapun akad yang dapat 

digunakan di dalam investasi saham anatara lain: Mudharabah, Ijarah, 

Musyarakah, Salam, Wakalah. Diantara akad tersebut musyarakah 

adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham 
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syariah.Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 

tentang “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan 

Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia”, 

bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham 

syariah yakni akad Musyarakah Musahamah.
32

 

2. Dasar Hukum Saham Syariah 

Dalam QS. An-Nisa [4]:29, Allah berfirman: 

َرًة َعن تَ َراضٍ  َلك م بَ ي َْنك م ِبٱْلبََِٰطِل ِإَلَّ َأن َتك وَن ِتََٰ  يَََٰأي َُّها ا ٱلَِّذيَن َءاَمن وا ََل تَْأك ل وا أَْموََٰ

ِإنَّ ٱللََّه َكاَن ِبك ْم َرِحيًما  ۖ  َوََل تَ ْقت  ل و أَنف َسك ْم  ۖ  مِّنك ْم   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

Dari ayat diatas, penafsiran dari hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) 

yaitu melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal sholeh sejak 

dini untuk bekal di akhirat kelak. 

Investasi sangat dianjurkan agar harta yang dimiliki tidak habis 

dengan zakat.Harta yang tidak berputar merupakan harta yang menjadi 

objek zakat. Dengan demikian agar harta tersebut tidak habis karena 

zakat maka perlu di investasikan. 
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Hadits Rasulullah Saw Bersabda: 

عن جده عن عبدهلل بن عمرو رظي اهلل عنهما ان , عن ابيه, عن عمرو بن شعيب
من ويل يتيما له مال فليتجر له وَل يرت كه حىت :   ل اهلل عليه و سلم لال رسوَلهلل

(رواه الرتمذى والدارلطىن. )تأكله الصدلة  

Artinya: Dari ‘Amar bin Syuib dari Ayahnya dari Kakeknya dari 

Abdullah bin ‘Amar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW 

telah bersabda: barang siapa yang mengasuh seorang anak 

yatim yang memiliki harta, berniagalah untuknya, jangan 

dibiarkan sehingga dimakan oleh zakat. (HR. Turmudzi dan 

Ad-Duruqutni)
33

 

C. Mekanisme dan Faktor Penetapan Harga Saham 

1. Mekanisme Penetapan Harga Saham 

Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar 

bursa pada saat terentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar 

modal.
34

 Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan 

dan penawaran di pasar modal.Harga saham merupakan salah satu 

indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan 

keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor yang rasional. 

Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu 

berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga 

memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar 

perusahaan. 

Harga saham di Bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, yang 

berarti harga saham tergantung dari kekuatan permintaan dan 
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penawaran. Kondisi permintaanatau penawaran atas sahamyang 

fluktuatif setiap harinya akan membawa pola harga saham yang 

fluktuatif juga. Kondisi seperti ini menyebabkan apabila permintaan 

saham lebih besar, maka harga saham akan cenderung naik, sedangkan 

pada kondisi dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham 

akan menurun. Perkembangan harga saham sangat penting bagi investor, 

karena perubahan harga saham dapat mengubah nilai pasar dan 

mencerminkan berbagai informasi yang terjadi di pasar modal. 

Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :
35

 

a. Harga Nominal, harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan 

oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar 

saham tersebut. 

b. Harga Perdana, harga perdana merupakan harga sebelum harga 

tersebut dicatat di bursa efek. Besarnya harga perdana ini 

tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. 

c. Harga Pasar, harga pasar adalah harga jual dari investor yang 

satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham 

tersebut dicatat di bursa efek. 

d. Harga Pembukaan, harga pembukaan adalah harga yang diminta 

penjual dari pembeli pada saat jam bursa dibuka. 

e. Harga Penutupan, harga penutupan merupakan harga diminta 

oleh penjual dan pembeli saat akhir hari buka. 

f. Harga Tertinggi, harga saham tidak hanya sekali atau dua kali 

dalam satu hari, tetapi bisa berkali dan tidak terjadi pada harga 

saham yang sama. Dari harga-harga yang terjadi tentu ada harga 
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yang paling tinggi pada satu hari hari bursa tersebut, harga itu 

disebut harga tertinggi. 

g. Harga Terendah, harga terendah merupakan kebalikan dari harga 

tertinggi, yaitu harga yang paling rendah pada satu hari bursa.  

h. Harga Rata-rata, harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga 

tertinggi dan terendah. Harga ini bisa dicatat untuk transaksi 

harian, bulanan, atau tahunan. 

2. Faktor Pengaruh Harga Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat 

berasal dari internal dan eksternal.Harga saham yang terjadi di pasar 

modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga saham 

tersebut akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika 

jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya 

Kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih 

besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka harga saham 

cenderung akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga 

saham dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan.
36

 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya.Bahkan 

setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, investor harus 

mampu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. 

Faktor utama yang menyebabkan harga pasar saham berubah adalah 

karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, 

faktor internal disebut juga faktor fundamental adalah faktor yang 

berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen 

perusahaan, sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor non 
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fundamental biasanya dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi seperti 

suku bunga, dan kebijakan pemerintah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga 

saham atau indeks harga saham.Faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan 

ke dalam faktor fundamental yang berasal dari lingkungan internal dan 

faktor kondisi ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal. Faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut antara antara lain 

yaitu:
37

 

a. Faktor Fundamental (Lingkungan Internal) 

1) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan 

seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, 

penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan 

produk, dan laporan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan utang. 

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management-board 

of director announcements) seperti perubahan dan 

pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. 

4) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan 

merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh 

pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya. 

5) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan 

penutupan usaha lainnya. 
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6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), 

seperti negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan 

lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti 

peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir 

tahun fiskal, Earnings perShare (EPS) dan Dividend per 

Share (DPS), Price Earnings Ratio, Net Profit Margin, 

Return on Assets (ROA), dan lainnya. 

b. Faktor Kondisi Ekonomi (Lingkungan Eksternal) 

1) Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia dan berbagai regulasi serta 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti 

tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap 

manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 

3) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), 

seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume 

atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan 

trading. 

4) Gejolak politik-ekonomi dalam negeri dan fluktuasi nilai 

tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan 

pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu 

negara. 

5) Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

D.  Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah Inan 

1. Pengertian Syirkah Inan 

 Islam sendiri diajarkan untuk saling bekerja sama melalui akad-

akad yang telah di perbolehkan dalam Islam, banyak sekali akad-akad 
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dalam Islam yang dapat dipraktikan oleh masyarakat pada umumnya, 

salah satunya adalah akad syirkah, dimana pihak pertama sebagai 

pemodal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana 

usaha (mudharib). Praktik syirkah secara tidak langsung tanpa diketahui 

dan tanpa disadari telah dilakukan oleh sebagian masyarakat antara yang 

memiliki kelebihan modal dan memiliki keahlian dalam usaha atau 

diantra sesama pemilik modal dan sama-sama ingin menjalankan usaha 

dengan cara kerja sama, dan cara dalam memperoleh keuntungannya 

dengan konsep bagi hasil. Adapun hal itu telah dijadikan budaya karena 

terbiasanya masyarakat dalam melakukan praktik tersebut. 

 Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau 

lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan 

atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari 

sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat 

dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau 

sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari 

usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan 

kesepakatan.
38

 

 Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh 

dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan 

dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah 

dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.
39

 

 Syirkah inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana 

besarnya peneyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus 

sama besarnya, masing masing anggota mempunyai hak yang penuh 
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untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat 

menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan 

atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan 

negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena ada 

kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu 

pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan 

modal. Syirkah inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak 

digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint 

Venture, Penyertaan Saham, dan proyek khusus (Special Invesment).
40

 

Syaikh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitab al-Fiqh ‘alā Mażāḥib 

al-Arba’aḥ mendefinisikan syirkah ‘inan sebagai berikut:  

شركة العنان فهي أن يشرتك اثنان فأكثر مبالني على أن يعمال معا يف تنميتها والربح 
بينهما علىما اشرتطا أو يشرتك اثنان فأكثر مباليهما على أن يعمل أحدمها فقط بشرط أن 

يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون ماله اجلزء نظي عمله فإن شرط له رحبا 
 لدر ماله فقط إيضاع َل يصح ْلنه عمل يف مال الغي بدون أجر

 
Artinya: “Syirkah ‘inan (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat 

mengumpulkan harta untuk dijalankan dan dikembangkan secara 

bersama-sama, dan (dengan catatan) pembagian keuntungan sesuai 

dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih 

melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja 

di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan 

bahwa pihak yang menjalankan(‘āmil) mendapatkan bagian 

keuntunganlebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), 

dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal 

disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah 

modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad 
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syirkah semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan 

harta orang lain dengan tanpa upah.”
41

 

 Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini.Hanya 

saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, 

sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. 

Dalam syirkah inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau 

memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka 

tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan 

dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak 

sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan 

didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan.Bagian kerugian yang 

harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya 

modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. 

 Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya 

tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan.Boleh 

saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, 

sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang 

lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, 

bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat 

transaksi.
42

 

 Perseroan model syirkah inan ini dibangun dengan prinsip 

perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing 

pihak mewakilkan kepada perseronya.Kalau perseroan telah sempurna 

dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung 

terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri 

mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada 
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orang lain untuk mengantikan posisinya dengan badan orang tersebut 

untuk mengolah perseroannya.
43

 

 Tujuan syirkah adalah menghindari kebekuan modal orang yang 

mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian 

seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak 

memiliki modal untuk memanfatkan skill yang dimiliki. Bentuk kerja 

sama sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mengangkat 

kepentingan kesejahteraan bersama.
44

 

2. Dasar Hukum Syirkah Inan 

 Firman Allah SWT dalam QS As-sad [24]: 

َوِإنَّ َكِثيًا ِمَن اْْل َلطَاِء َلَيْبِغي بَ ْعض ه ْم  ۖ  َلاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبس َؤاِل نَ ْعَجِتَك ِإََلَٰ نَِعاِجِه 
َا فَ تَ نَّاه   ۖ  َعَلىَٰ بَ ْعٍض ِإَلَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاِِلَاِت َوَلِليٌل َما ه ْم  َوَظنَّ َداو ود  أَّنَّ

 َفاْستَ ْغَفَر َربَّه  َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَابَ 

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; 

dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
45

 

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 

SAW. telah bersabda: 

                                                             
43

Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam.Membangun Sistem 

Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 156-157. 
44

Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, 

(Bandung;Pustaka Setia,2015), hlm. 117. 
45

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya )Bandung: Syāmil al-Qur’an, 2007) 



32 
 

 
 

انا ثالث اشريكني م ام خين احد مها : عن ايب هريرة لل رسؤل هلل عليه ؤ سام لل هلل 
(رؤاه ابؤا داؤد) احبه   

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: Allah SWT. 

berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang 

berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati 

kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku kelra dari 

perkongsian itu. (HR. Abu Daud)
46

 

 Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. 

Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, Hadits, dan Ijma’ ulama. 

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, hadits, 

dan ijma’. 

E.  Rukun dan Syarat Syirkah Inan 

1. Rukun Syirkah Inan 

 Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana 

dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu 

rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun syirkah yang harus ada 

dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai 

berikut:
47

 

a. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah). 

b. Sighot (Ijab dan Qobul). 

c. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 

macam, yaitu: 

1) Harta 

2) Pekerjaan 
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Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa 

rukun syirkah inan, yaitu: 
48

 

a. Harta yang menjadi objeknya. 

b. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua. 

c. Mengetahui kadar pekerjaan. 

 Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah inan ada tiga 

yaitu: 

a. Dua orang yang melakukan transaksi )‘aqidain) 

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai 

kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima 

perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini 

meliputi beberapa hal sebagai berikut: harus mencapai usia baligh, 

harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang 

sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak dan dapat 

dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik. Sehingga 

anak-anak, orang yang di bawah pengampuan dan orang yang tidak 

memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh 

melakukan akad syirkah inan sebagaimana pendapat imam Syafi’i 

akad syirkah yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang 

yang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.
49

 

b. Objek yang ditransaksikan (harta)  

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal 

yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam syirkah 

inan harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam 
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bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat 

ditimbang atau ditakar.
50

 

Apabila objek syirkah berbeda antara satu pihak dengan pihak 

lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama 

dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, yaitu menurut Ibnu Qasim boleh 

bertransaksi syirkah dengan objek yang berbeda antara satu pihak 

dengan pihak lain. Menurut Imam Malik benda tersebut harus 

dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan Imam Syafi‘i berkata, 

syirkah tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda.Artinya barang 

tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya.
51

 

c. Shigat (Ijab qabul) 

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak. 

2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau 

dengan menggunakan cara komunikasi modern. 

2. Syarat-Syarat Syirkah Inan 

Syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada 

sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi 

syirkah batal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat syirkah 

uqud, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis syirkah yang 
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tergolong dalam syirkah uqud, dimana salah satu bagian dari syirkah 

uqud adalah syirkah inan, yaitu: 

a. Perwakilan 

Dalam syirkah inan disyaratkan keuntungan dibagi bersama, 

keuntungan tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika 

masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi yang lain (mitra) 

dalam mengelola sebagian harta syirkah. 

b. Jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas 

 Keuntungan dalam syirkah inan harus disebutkan dengan 

jelas pada awal perjanjian seperti seperlima atau sepuluh 

persen.Apabila keuntungan tidak jelas maka akad syirkah menjadi 

tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi. 

c. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu 

pihak. 

 Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada 

salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu 

maka akad syirkah menjadi batal.
52

 

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, 

ada beberapa syarat khusus yang menyangkut syirkah inan, yaitu: 

a. Modal syirkah harus ada 

Dalam melakukan syirkah inan disyaratkan adanya modal. 

Syirkah menjadi tidak sah apabila modal berupa hutang atau harta 

yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun 

pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama syirkah. Mayoritas 

ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak 

mensyaratkan modal para pihak yang melakukan syirkah harus 
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bercampur, karena hakikat terbentuknya syirkah dengan akad bukan 

dengan modal. 

Sementara menurut Syafi‘iyah, modal para pihak harus 

tercampur sehingga tidak dapat dibedakan lagi, selain itu konsekuensi 

syirkah adalah apabila terjadi kerusakan maka kerusakan harus 

ditanggung bersama, adapun jika kerusakan modal syirkah sebelum 

dicampur maka kerusakan ditanggung pemiliknya. 

b. Modal syirkah harus berupa barang berharga secara mutlak 

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar, dirham, 

karena itu tidak sah modal syirkah berupa barang dagangan. Modal 

syirkah berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk 

mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, 

sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang 

menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan 

dan kerugian.  

c. Modal syirkah menggunakan barang mitsliyat 

Barang mitsliyat yaitu barang yang memiliki varian serupa, 

seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung secara satuan. 

Syafi‘iyah dan Malikiyah membolehkan modal syirkah. Ulama 

Hanabilah tidak membolehkan modal syirkah menggunakan barang 

mitsliyat sebelum dicampur.
53

 

                                                             
53

Ibid, hal.455. 



 
 

37 
 

 

BAB TIGA 

PENGARUH TINGKAT SBI TERHADAP STABILITAS 

HARGA SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL SYARIAH 

MENURUT PERSPEKTIF SYIRKAH INAN 

 
A. Gambaran Pasar Modal Syariah 

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. 

Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan 

stock. Pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada pasal 1 ayat 

(5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari 

efek.
54

 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrument keuangan yang bisa diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), 

saham, resakdana, instrument derivative maupun instrument lainnya.
55

 Pada 

aspek lain pasar modal juga sebagai indikator kemajuan perekonomian suatu 

negara. Pasar modal memberikan fasilitas untuk mepertemukan antara pihak-

pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam kerangka 

investasi. Disitu pasar modal memiliki peran penting, mengingat dengan 
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pertumbuhan investasi berarti terjadi pergerakan ekonomi secara sircle, 

mulai dari sektor keuangan sampai dengan sektor riil.
56

 

Kegiatan pasar modal syariah sendiri merupakan perdagangan surat 

berharga (efek) syraiah yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk 

penyertaan kepemilikan baik perusahaan (saham syariah) maupun aset 

(obligasi syariah). Menurut fatwa No. 40/DSNMUI/X/2003, pengertian efek 

syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang 

dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara 

penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya pasar modal 

konvensional dan pasar modal syariah tentulah memiliki perbedaan. 

Perbedan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah terletak 

pada akad yang digunakan dalam transasksi ataupun surat berharga yang 

diterbitkan. 

Dalam kerangka syariah, kehadiran pasar modal syariah didorong 

oleh kebutuhan adanya pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah.Pada pasar modal konvensional, terdapat sejumlah mekanisme 

operasional yang bertentangan dengan Islam seperti penggunaan serta 

adanya unsur spekulasi yang tinggi dalam praktik perdagangan saham di 

pasar sekunder.Perbankan dan perusahaan investasi Islam dapat mengadopsi, 

mengadaptasi dan menolak pratik pasar modal konvensional berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan oleh syariah. Dalam pasar modal syariah, apabila 

suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiyaan melalui penerbitan surat 

berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi 

kriteria penerbitan efek syariah. 

Penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal tentunya 

bersumberkan pada Al-Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits 
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Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum Pasar modal 

syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan 

terlepas dari hal-hal yang yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, 

dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar 

modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar 

modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria 

tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu 

menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun 

dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan 

pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah 

berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan 

dengannya, dimana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak 

bertentangan dengan hukum muamalat islamiah. Setiap transaksi surat 

berharga di pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Pasar modal syariah idealnya dikarateriasasi oleh ketiadaan 

transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan saham perusahaan yang 

berbisnis pada aktivitas dan barang haram, serta adanya upaya yang 

sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan 

syariah di bidang ekonomi dan keuangan.
57

 

Perkembangan ekonomi Islam yang terjadi dengan pesat serta 

tuntutan dari umat Islam sendiri yang menginginkan sistem ekonomi yang 

berlandaskan syariat telah mendorong adanya instrumen keuangan syariah. 

Hal tersebut karena, dalam praktek kegiatan ekonomi kovensional 

mempunyai sistem yang mengandung unsur ribawi serta spekulasi, yang 
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mana kedua hal tersebut dilarang dalam Islam. Adanya unsur spekulasi serta 

riba dalam operasional pasar modal konvensional menjadi hambatan 

tersendiri bagi umat Islam. Untuk mewujudkan instrumen keuangan syariah 

yang mendukung maka dibentuklah lembaga pembiayaan syariah seperti 

pasar modal syariah yang diharapkan mampu menjadi alternatif berinvestasi 

secara syariat Islam. 

Pengembangan pasar modal syariah global merupakan hasil dari 

desakan kebutuhan manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah. 

Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, lembaga keuangan syariah mampu 

memobilisasi dana lewat deposito yang diinvestasikan pada berbagai 

instrumen keuangan yang masih sangat terbatas. Adanya dorongan pasar, 

kekurangan aset yang likuid dan keterbatasan lainnya, komposisi aset 

lembaga keuangan syariah hampir tidak berkembang (statis) dan lebih 

berfokus pada instrumen jangka pendek (terutama pembiayaan komoditas) 

mendorong perlunya penciptaan instrumen investasi syariah karena 

langkanya instrumen investasi syariah di pasar modal.Kondisi ini mendorong 

meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan syariah baru dan 

mendorong rekayasa penciptaan instrumen investasi keuangan dilakukan.
58

 

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir 

kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di 

produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. 

Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, 

diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap 

sesuai dengan keinginannya, di samping investasi selama ini sudah dikenal 

dan berkembang di sektor perbankan. 

                                                             
58

Henry Faizal Noor, Investasi, Pengelolaan Keuangan, dan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), hlm. 4. 



41 
 

 
 

Dengan dikembangkan produk-produk investasi syariah di pasar 

modal Indonesia, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal Indonesia 

menjadi suatu market yang bisa menarik para investor berinvestasi dengan 

memerhatikan produk dan dana instrumen yang sejalan dengan kaidah-

kaidah ajaran Islam. Hal ini tidak hanya terhadap investor lokal, tetapi tidak 

kalah penting nya adalah hal di harapkan pula bisa memberikan motivasi 

tersendiri terhadap minat investor dari manca negara. 

Sebagai sebuah investasi, pasar modal cenderung pada risiko pasar 

dan mudah berubah, masyarakat mencari investasi yang lebih aman, 

sehingga mungkin dilakukan melalui perantara keuangan membantu 

mengurangi resiko, sebagai penanaman modal untuk berjangka endek dan 

jangka panjang dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan di waktu 

masa yang akan datang, tetapi ia juga menghasilkan biaya transaksi yang 

tinggi. Dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian di harapkan 

meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih 

besar, selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan 

kemakmuran masyarakat, dan memberikan alternatif bagi investor dalam 

mengoptimalkan investasi dana yang dimilikinya. 

Penyebaran informasi dan sosialisasi tentang pasar modal di 

Indonesia dinilai sangat berperan sangat penting dalam fungsi dan peran 

pasar modal bagi perekonomian Islam. Program yang dilakukan secara 

terpadu dan terarah akan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya melakukan investasi di pasar modal sejak 

dini. Sebagai pusat informasi di bidang pasar modal diharapkan dapat 

memberikan informasinya pada pengguna, baik dilingkungan aktivitas 

akademika maupun bagi masyarakat umum. 
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Penerapan prinsip-prinsip syari’ah di pasar modal mengacu kepada 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari: 

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di 

Pasar Modal. 

2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. 

3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tenatng Penerbitan dan Persyaratan 

Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau perusahaan 

publik Syariah. 

4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan adan Persyaratan 

Sukuk.  

5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan 

Resak Dana Syariah  

6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan 

Efek Beragun Aset Syariah.
59

 

 

B. Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham Syariah 

Perubahan BI Rate akan mempengaruhi sebagian besar yang ada di 

pasar modal. Turunnya angka BI Rate akan menyebabkan menurunnya 

tingkat suku bunga pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman mencerminkan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat dari meminjam uang dan 

hal ini akan memengaruhi kinerja bisnis. Suku bunga pinjaman akan 

berpengaruh terhadap penentuan harga. Dengan mengasumsikan cateris 

paribus, maka tingkat suku bunga yang rendah berdampak pada menurunnya 

biaya bunga dan meningkatkan profit. Peningkatan profit akan membuat 

perusahaan mampu memberikan dividen yang tinggi. Dividen tinggi menjadi 

daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan membuat harga saham 
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perusahaan meningkat. Sebaliknya, tingkat bunga yang tinggi akan 

meningkatkan biaya yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan 

return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat.
60

 

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga atau BI Rate ini akan 

mempengaruhi investasi di pasar modal karena investor dapat mengalihkan 

dana investasinya dalam bentuk simpanan di Bank dan pembelian SBI di 

pasar uang sehingga berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Secara historis, ketika suku bunga 

cenderung naik, harga saham justru cenderung turun.Sebaliknya, ketika suku 

bunga cenderung turun, maka harga saham cenderung naik.Pada dasarnya, 

saham dan suku bunga merupakan dua hal yang saling bertolak 

belakang.Dari sisi perusahaan, suku bunga menjadi biaya modal (cost of 

capital), sedangkan dari sisi investor tingkat suku bunga merupakan biaya 

kesempatan (cost of opportunity). 

Tingkat suku bunga yang terlalu rendah disisi lain dapat mendorong 

investasi, namun dilain pihak tidak mendorong mobilisasi dana melalui 

perbankan sehingga menimbulkan kesenjangan antar hubungan produksi dan 

investasi. Tingkat suku bunga yang rendah ini juga dapat memberikan 

tekanan pada neraca pembayaran dan semakin menurunkan mobilisasi dana 

dalam negeri. Namun demikian tingkat bunga yang tinggi tidak mendorong 

kegiatan investasi dan produksi.
61

 

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara 

mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, 

apabila suku bunga naik maka investor akan menjual saham untuk 

ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham, 

                                                             
60

Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2010), hlm. 343. 
61

Purnomo Hari, Pengantar Teknik Industri, (Graha ilmu: Yogyakarta, 2004), hlm. 

50 



44 
 

 
 

sebaliknya apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan. Tingkat suku 

bunga dapat mempengaruhi laba perusahan, hal ini terjadi karena bunga 

adalah biaya, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba 

perushaan. 

Dalam kondisi di mana suku bunga cenderung menurun, banyak 

orang menyarankan untuk membeli saham-saham yang dianggap sensitif 

terhadap suku bunga. Namun, kadangkala saran tersebut masih 

membingungkan karena tidak semua orang tahu apa arti dari sensitif 

terhadap suku bunga. Oleh karena itu hal tersebut diukur dalam bentuk 

korelasi. Korelasi menggambarkan hubungan pergerakan harga saham 

dengan suku bunga. Jika suku bunga naik dan harga saham turun, maka 

disebut korelasi negatif. Jika suku bunga naik dan harga saham juga naik, 

maka disebut korelasi positif. Di samping itu, tingkat suku bungayang 

meningkat juga dapat menyebabkan investor menarik investasinya pada 

saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan deposito. 

Secara parsial variabel BI Rate berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Tandelilin 

yang menyatakan bahwa suku bunga mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, cateris paribus. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang 

berlawanan antara BI Rate terhadap harga saham. Apabila BI Rate naik maka 

harga saham akan turun dan sebaliknya, apabila BI Rate turun, maka harga 

saham naik.
62

 

Saham adalah salah satu efek yang banyak diminati oleh investor, 

karena saham dapat di jual dalam waktu yang dapat kita tentukan, dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam saham dikenal istilah 

high risk high return yaitu semakin tinggi resiko yang kita dapat maka 

semakin tinggi pula keuntungan yang kita peroleh. Apabila saham yang kita 
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miliki mengalami kenaikan harga, maka dapat dipastikan investor mendapat 

keuntungan. Tetapi tidak jarang bahkan sering sekali harga saham 

mengalami perubahan, salah satu penyebab perubahan harga saham yaitu 

dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tingkat suku bunga sangat berpengaruh 

terhadap harga saham perbankan lalu diikuti dengan saham yang lainnya. 

Pengaruh tersebut dapat mempengaruhi harga saham, oleh karena itu 

investor harus pandai menganalisis tingkat harga saham untuk mengetahui 

perubahan harga dan dapat menjual saham dengan harga yang lebih tinggi 

dari pada harga beli.
63

 

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, ceteris paribus. Artinya jika suku bunga meningkat, maka harga 

saham akan turun dan sebaliknya. Harga saham yang turun ini akan 

menyebabkan return saham yang turun pula. Hal ini disebabkan karena 

dalam menghadapi kenaikan suku bunga, para pemegang saham akan 

menahan sahamnya sampai tingkat suku bunga kembali pada tingkat yang 

dianggap normal. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga jangka panjang 

meningkat maka pemegang saham cenderung menjual sahamnya karena 

harga jualnya tinggi. Kenaikan suku bunga akan sangat berpengaruh bagi 

pelaku pasar modal. Kondisi ini akan menarik minat investor yang 

sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya dari saham 

ke dalam deposito. Jika banyak investor yang menjual sahamnya, maka 

harga saham akan turun. Sehingga investor yang memilih berinvestasi di 

deposito karena bunga yang ditawarkan oleh bank lebih tinggi dibandingkan 

berinvestasi dalam bentuk saham yang berisiko. 

Pergerakan suku bunga SBI yang fluktuatif dan cenderung meningkat 

akan mempengaruhi pergerakan sektor riil yang dicerminkan oleh 
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pergerakan return saham. Akibat meningkatnya suku bunga, para pemilik 

modal akan lebih suka menanamkan uangnya di bank dari pada berinvestasi 

dalam bentuk saham. Sebaliknya pada saat suku bunga BI rate yang 

menurun, suku bunga deposito pun akan turun. Sehingga investor akan 

mencari alternatif yang dapat memberikan hasil investasi lebih tinggi dan 

menguntungkan dibandingkan deposito yaitu saham. Akibatnya terjadi 

permintaan yang besar pada saham yang menyebabkan harga saham naik. 

Naiknya harga saham yang meningkatkan pula jumlah return investor berupa 

capital gain yang cukup menarik bagi investor.
64

 

Peningkatan suku bunga SBI diikuti dengan peningkatan suku bunga 

simpanan akan menyebabkan investor cenderung mengalihkan dananya 

dalam bentuk simpanan deposito dengan estimasi tingkat pendapatan/return 

yang diperoleh lebih tinggi dan tingkat risiko lebih rendah daripada jika 

berinvestasi pada saham. Tingkat penawaran saham akan meningkat karena 

banyak investor yang menjual sahamnya sedangkan tingkat permintaan 

saham tetap sehingga harga saham akan turun atau berpengaruh secara 

negatif.
65

 

C. Tingkat Keuntungan Bagi Hasil Saham Syariah akibat Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham menurut Akad 

Syirkah Inan 

 

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan 

yang sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu 

keuntungan investasi saham yaitu mendapatkan capital gain yang berasal 

dari selisih harga saat membeli saham dengan harga saat menjual saham, 
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dimana harga saham saat dijual lebih tinggi dibanding harga saham saat 

dibeli. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap 

saham itu sendiri di pasar, sehingga harga saham memiliki keterkaitan 

dengan pasar suatu saham. 

Dalam hal pembagian keuntungan kepada pemegang saham 

berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki, tidak ada jaminan kepastian 

besarnya keuntungan bagi pemegang saham, keuntungan dapat berfluktuasi 

tergantung dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Salah satu 

besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham juga 

bergantung kepada penjualan harga saham, yang mana harga saham bersifat 

fluktuasi. 

Salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga saham yaitu karena 

perubahan tingkat suku bunga (BI Rate), sehingga mempengaruhi harga 

saham. BI rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam rapat 

dewan gubernur triwulanan setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober. 

Pada kondisi tertentu jika diperlukan BI rate dapat disesuaikan dalam rapat 

Dewan Gubernur pada bulan-bulan yang lain. Pada dasarnya perubahan BI 

rate menunjukan penilaian Bank Indonesia terhadap perkiraan inflasi 

kedepan dibandingkan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. 

Harga–harga saham dapat berfluktuasi naik atau turun. Pembentukan 

harga saham terjadi karena adanya supply (permintaan) dan demand 

(penawaran) atas saham tersebut. Supply dan demand disebabkan banyak 

faktor, misalnya faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja 

industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen 

perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan 

baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, 

inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor 
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selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan 

lainnya. 

Dalam transaksi saham syariah adanya investor sebagai penanam 

modal dan emiten sebagai perusahan yang mengelola dana. Kedua pihak 

saling terikat dalam mengembangkan usaha. Keuntungan yang diperoleh 

salah satunya dari harga penjualan saham, harga penjualan saham bersifat 

fluktuasi, tidak jarang investor mengalami kerugian akibat perubahan harga 

saham tersebut.Salah satu pengaruh perubahan harga saham yaitu tingkat 

suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Ketika suku bunga cenderung naik, 

harga saham justru cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga 

cenderung turun, maka harga saham cenderung naik. Pada saat harga saham 

turun, para investor pemula akan memanfaatkan situasi ini untuk membeli 

saham, sebaliknya apabila harga saham naik, para pemegang saham akan 

menjual sahamnya untuk mendapat keuntungan. Pada saat tingkat suku 

bunga meningkat, para pemegang saham akan mengalami kerugian pada saat 

menjual saham tersebut, atau pemegang saham terpaksa harus menahan 

sahamnya untuk tidak dijual hingga harga kembali normal atau tingkat suku 

bunga kembali stabil.  

Apabila tren grafik harga saham naik, kemungkinan semua investor 

akan senang karena nilai sahamnya naik dan mendapatkan capital gain jika 

sahamnya dijual pada saat itu, namun apabila grafiknya lurus horizontal 

bahkan cenderung berfluktuatif, maka akan ada pihak yang merasa 

diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa 

diuntungkan adalah investor yang membeli harga saham diharga lebih 

rendah dan jika ia menjualnya akan mendapatkan capital gain dan 

sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan adalah yang membeli saham 

dengan harga lebih tinggi dari kondisi harga jika dijual menurun (capital 

loss). 
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Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama 

antara investor dan emiten. Investor bebas ingin menyertakan modal berapa 

saja, batas minimal pembelian saham adalah satu lot.Berdasarkan Keputusan 

Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00071/BEI/11-2013, jumlah 

satu satuan perdagangan (lot) ditetapkan sebesar 100 saham. Artinya, 

masyarakat yang ingin membeli saham perusahaan A yang harganya Rp 

1.000 per saham, harus memiliki dana minimal Rp 100.000. Jika jumlah 

saham satu lot dikurangi menjadi 20-50 saham, maka investor hanya butuh 

dana minimal Rp 20 ribu – Rp 50 ribu. 

 Seperti Rival, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry seorang 

investor saham syariah sejak tahun 2018 yang menginvestasikan dananya di 

PT BUVA. Rival menginvestasikan dananya dengan membeli saham seharga 

Rp 110 perlembar saham, kemudian akibat naiknya tingkat suku bunga 

sekitar 5%, maka harga saham yang dimiliki oleh Rival mengalami 

penurunan menjadi Rp 105. Pada saat suku bunga meningkat, Rival hendak 

menjual sahamnya karena membutuhkan dana darurat. Rival mengalami 

kerugian karena harga saham yang dimilikinya mengalami penurunan harga, 

untuk mendapat keuntungan Rival harus menunggu harga saham yang 

dimilikinya meningkat akan membutuhkan waktu lama sehingga Rival tidak 

bisa mencairkan dana dari investasi sahamnya dalam waktu singkat.
66

 

 Begitu pula dengan Adhini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-

raniry, seorang investor saham syariah sejak awal tahun 2019 yang 

menginvestasikan dananya di PT Agung Podomoro. Adhini 

menginvestasikan dananya dengan membeli saham seharga Rp 187 

perlembar saham, dengan sebab yang sama Adhini juga mengalami kerugian 

disebabkan oleh meningkatnya suku bunga sekitar 7%. Adhini juga terpaksa 
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menjual sahamnya karena Adhini memerlukan dana cepat, dan mengalami 

kerugian karena harga saham di beli turun menjadi Rp 162.
67

 

 Sebagai investor pemula harus aktif untuk mencari informasi terkait 

perubahan harga saham. Karena hal tersebut dapat membantu investor 

pemula untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian yang tak 

terduga. Investor harus pandai mencari peluang terkait harga-harga dan 

kesempatan untuk memulai investasi. 

Dalam pembagian hasil keuntungan dari harga saham dapat 

merugikan pihak investor, karena terjadi ketidakjelasan harga saham akibat 

tingkat suku bunga. Karena harga saham bisa saja mengalami perubahan 

pada saat saham akan dijual kembali. Mengenai pembagian keuntungan ini 

tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah yang berlandaskan akad syirkah 

inan yang telah dijelaskan pada konsep syirkah inanbab dua bahwa dalam 

investasi syariah haruslah memegang prinsip syariah, diantaranya terhindar 

dari gharar atau ketidakpastian dan juga tidak merugikan salah satu pihak 

dalam investasi. 

Dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan 

(dividen), telah ditetapkan secara pasti bahwa pembagian keuntungan 

didasarkan pada persentase kepelikan saham.Hal ini telah sejalan dengan 

pendapat Malikiyyah dan Syafi’iyyah yang mensyaratkan bahwa dalam 

pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang 

diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. 

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai 

suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan 

bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk 

mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama 
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dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat 

mengadakan perjanjian langsung. 

 

D. Perspektif Akad Syirkah Inan pada Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

terhadap Harga Saham 

 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari saling 

tolong-menolong dengan sesama manusia. Hubungan ini terjadi dalam 

berbagai hal sesuai dengan keperluan, misalnya dengan kerja sama dalam 

kehidupan sehari-hari maupun bisnis dalam bidang perdagangan, pertanian, 

dan lain-lain. Pada umumnya, kerja sama yang dilaksanakan oleh dua orang 

atau lebih mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan, 

meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengembangkan modal dan usaha 

mereka. Ada kalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam 

mengelolanya, maka dibutuhkan kerja sama agar dapat meraih keuntungan. 

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan pertolongan 

orang lain dalam memenuhi kehidupan. Islam mengajarkan supaya kita 

menjalin kerja sama dengan orang lain terutama dalam bidang ekonomi 

dengan prinsip saling tolong-menolong dan mendapat keuntungan, tidak 

meniru dan merugikan. Dalam Islam melarang menimbun harta tanpa 

mengembangkannya. 

Dalam hal ini masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha 

dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, 

dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti 

seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka 

akad syirkah menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi 

objek transaksi.Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme 

pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. 

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam 
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menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, 

tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi 

kegagalan.
68

 

Perkembangan era globalisasi saat ini banyak masyarakat yang ingin 

melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri, tetapi pada 

kenyataannya sebagian dari masyarakat hanya bermodalkan keahlian tanpa 

didampingi dengan adanya modal yang dibutuhkan. Disamping masyarakat 

yang tidak memiliki modal untuk melakukan atau memulai usaha sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, berbeda halnya dengan masyarakat yang 

memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk 

melakukan atau membuka usaha tersebut. 

Pada era modern ini, perkembangan zaman yang ditandai dengan 

kemajuan dalam bidang teknologi, industri, sumber daya manusia (SDM) 

dan sebagainya membentuk perubahan yang signifikan terhadap hampir 

semua aspek kehidupan manusia. Begitu juga halnya dalam bermuamalah 

yang termasuk di dalamnya adalah bentuk kerjasama seperti perusahaan 

terbatas (PT) yang dikenal dalam Islam disebut syirkah. Walaupun demikian, 

hal tersebut tidaklah lari dari pengertian syirkah itu sendiri, karena syirkah 

adalah akad kerjasama antara dua oarang atau lebih dalam berusaha, dimana 

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan banyaknya 

(persentase) modal masing-masing anggota syirkah. 

Hal tersebut berorientasi pada syirkah inan, yaitu penyertaan modal 

untuk mengelola usaha diantara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan 

keuntungan bersama. Penyertaan modal dari para pihak tidak perlu sama, 

syirkah inan di bangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan 

kepercayaan (amanah), karena satu pihak menyertakan modalnya kepada 
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pihak pengelola berarti telah diwakilkan untuk dikembangkan oleh 

pengelola. 

Syirkah inan adalah berserikatnya dua orang atau lebih dari orang-

orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam mengumpulkan 

sejumlah uang yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau dalam 

bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama 

untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba diantara mereka 

disesuaikan dengan besarnya saham mereka pada permodalan. Demikian 

juga apabila mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung 

kerugian sesuai dengan besarnya saham. Dan masing-masih pihak berhak 

mengelola syirkah, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk 

sekutunya. Maka dia boleh menjual dan membeli, menerima dan membayar, 

menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutangan, serta menolak 

kecacatan. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang 

mendatangkan kemaslahatan syirkah (persekutuan).
69

 Maka dengan syirkah 

dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong, saling membantu dalam 

kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan sikap saling percaya, 

menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing, dan menimbulkan 

keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. 

Mengenai modal dalam persekutuan syirkah inan, ulama berbeda 

pendapat jika modal bersama adalah barang dagangan. Pendapat pertama, 

mereka berpendapat tidak boleh karena sebagian barang dagangan itu bisa 

bertambah harganya sebelum dijual, sedangkan sebagian barang yang lain 

tidak bertambah harganya sehingga sebagian harta satu pihak secara 

bersama-sama mengikuti pertumbuhan barang pihak lain. Pendapat kedua, 

hal itu diperbolehkan. Inilah pendapat yang benar karena tujuan syirkah 
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adalah sikap kedua belah pihak adalah dua harta secara simultan dan laba 

dari dua harta itu untuk berdua. Yang demikian itu bisa saja tercapai dengan 

perantara dana segar.
70

 

Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama 

antara investor dan emiten. Investor bebas ingin menyertakan modal berapa 

saja, dengan minimal pembelian saham satu lot. Keuntungan yang didapat 

oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan 

yang terlebih dahulu dilakukan perjanjian. Kerugian yang terjadi pada 

investor terletak pada saat tingkat suku bunga naik. Pada saat tingkat suku 

bunga naik, harga saham cenderung menurun, hal itu menyebabkan investor 

mengalami kerugian apabila saham yang dimiliki hendak dijual dengan 

harga lebih rendah dari pada harga beli. Hal itu membuat investor terpaksa 

menahan sahamnya, untuk mencegah kerugian. Tetapi apabila investor 

membutuhkan dana cepat pada saat tingkat suku bunga naik, maka investor 

terpaksa menjual saham miliknya dan akan mengalami kerugian. Sedangkan 

emiten tidak mengalami kerugian yang signifikan, karena apabila harga 

saham menurun, investor pemula dapat memanfaatkan situasi ini untuk 

membeli saham, maka emiten akan mendapatkan dana.  

Tentunya hal tersebut bertolak belakang dari konsep syirkah inan, di 

dalam konsep syirkah inan bahwa kerugian ditanggung oleh kedua belah 

pihak berdasarkan modal, dalam permasalahan ini investor yang sangat 

mengalami kerugian.Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian 

keuntungan yang didapatkan investor, hal tersebut mengakibatkan kerugian 

hanya pada satu pihak 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan ini, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga atau BI Rate ini akan 

mempengaruhi investasi di pasar modal karena investor dapat 

mengalihkan dana investasinya dalam bentuk simpanan di Bank dan 

pembelian SBI di pasar uang sehingga berdampak pada Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Secara historis, 

ketika suku bunga cenderung naik, harga saham justru cenderung 

turun. Sebaliknya, ketika suku bunga cenderung turun, maka harga 

saham cenderung naik. Pada dasarnya, saham dan suku bunga 

merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Dari sisi 

perusahaan, suku bunga menjadi biaya modal (cost of capital), 

sedangkan dari sisi investor tingkat suku bunga merupakan biaya 

kesempatan (cost of opportunity). 

2. Dalam pembagian hasil keuntungan dari harga saham dapat 

merugikan pihak investor, karena terjadi ketidakjelasan harga saham 

akibat tingkat suku bunga. Karena harga saham bisa saja mengalami 

perubahan pada saat saham akan dijual kembali. Mengenai 

pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan prinsip investasi 

syariah yang berlandaskan akad syirkah inan yang telah dijelaskan 

pada konsep syirkah inan bab dua bahwa dalam investasi syariah 

haruslah memegang prinsip syariah, diantaranya terhindar dari gharar 

atau ketidakpastian dan juga tidak merugikan salah satu pihak dalam 

investasi. Dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan (dividen), telah ditetapkan secara pasti bahwa pembagian 
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keuntungan didasarkan pada persentase kepelikan saham. Hal ini 

telah sejalan dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi’iyyah yang 

mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan 

persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan 

modal syirkah. 

3. Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama 

antara investor dan emiten. Investor bebas ingin menyertakan modal 

berapa saja, dengan minimal pembelian saham satu lot. Keuntungan 

yang didapat oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan modal 

yang diinvestasikan yang terlebih dahulu dilakukan perjanjian. 

Kerugian yang terjadi pada investor terletak pada saat tingkat suku 

bunga naik. Pada saat tingkat suku bunga naik, harga saham 

cenderung menurun, hal itu menyebabkan investor mengalami 

kerugian apabila saham yang dimiliki hendak dijual dengan harga 

lebih rendah dari pada harga beli. Hal itu membuat investor terpaksa 

menahan sahamnya, untuk mencegah kerugian. Tetapi apabila 

investor membutuhkan dana cepat pada saat tingkat suku bunga naik, 

maka investor terpaksa menjual saham miliknya dan akan mengalami 

kerugian. Sedangkan emiten tidak mengalami kerugian yang 

signifikan, karena apabila harga saham menurun, investor pemula 

dapat memanfaatkan situasi ini untuk membeli saham, maka emiten 

akan mendapatkan dana.  
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B. Saran 

1. Bagi praktisi yang hendak melakukan investasi, disarankan untuk 

lebih mencari informasi terkait harga saham dan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya fluktuasi harga saham.  

2. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

meningkatkan pengetahuansebelum melakukan kebijakan ekspor-

impor atau kebijakan operasional lainnya agar dapat menggunakan 

informasi terkait tingkat suku bunga dan dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi.  

3. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengendalikan dan mengatur 

kondisi-kondisi ekonomi seperti tingkat suku bunga, agar 

perekonomian tetap stabil dan baik. Harapannya memberikan dampak 

kepada masyarakat untuk menanamkan modalnya pada paar modal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mengembangkan penelitian 

ini agar tercapainya tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

terhadap investor dan perusahaan akibat tingkat suku bunga pada 

harga saham syariah. 
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