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ANALISIS KUANTITATIF PASAR SAHAM ISLAM 
Oleh: Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M. Si. 

 

 

1. Pendahuluan 

 Makalah ini membahas beberapa analisis kuantitatif dari dinamika Pasar Saham 

Islam yang ditulis dalam lima buah makalah penelitian. Lima judul makalah penelitian 

serta penulisnya itu adalah: (1) Risk and Return of Islamic Stock Market Indexes, oleh 

Sam Hakim dan Manochehr Rashidian1; (2) Islamic Investment: Evidence from Dow 

Jones and FTSE Indices, oleh Khaled A. Hussein2; (3) Modelling the Volatility of 

Shari‘ah Index: Evidence from Kuala Lumpur Shari‘ah Index (KLSI) and The Jakarta 

Islamic Index (JII), oleh Hassanuddeen A Aziz dan Todi Kurniawan3; (4) An Empirical 

Analisys of Islamic Stock Return in Malaysia, oleh Hamdia Chapakia danYulizar D. 

Sanrego4 ; serta (5) Dynamic Interdependence among International Islamic Stock 

Market Indices: Evidence from 2000-2007, oleh Noer Azam Achsani, Jaenal Effendi, 

dan Zainul Abidin5. 

 Tujuan pembahasan dari analisis kuantitatif pada lima makalah penelitian ini 

adalah untuk mengenal dan memahami pasar saham, indeks saham, risk and return, 

serta beberapa proses analisis kuantitatif yang kerap dipraktekkan pada Pasar Saham 

Islam. Dari mengenal dan memahami analisis kuantitatif yang kerap dipraktekkan di 

pasar saham tersebut, makalah ini diharapkan akan membawa pembacanya untuk dapat 

melakukan langkah-langkah: mengenali dan memahami lebih lanjut, mengulangi 

analisis kuantitatif yang dilakukan, bahkan mengembangkannya. Langkah-langkah 

                                                
1  Sam Hakim dan Manochehr Rashidian, “Risk and Return of Islamic Stock Market Indexes,” 
www.kantakji.org. (Samer Kantakji, 2002). 
2 Khaled A. Hussein, “Islamic Investment: Evidence from Dow Jones and FTSE Indices,” International 
Conference on Islamic Economics and Finance – Islamic Economics and Banking in The 21st Century 
(Jakarta: BI – IRTI IDB – IAIE – UI, 2005). 
3 Hassanuddeen A. Aziz dan Todi Kurniawan, “Modelling the Volatility of Shari‘ah Index: Evidence 
from Kuala Lumpur Shari‘ah Index (KLSI) and The Jakarta Islamic Index (JII),” The International 
Conference on Islamic Capital Market: Regulation Products and Practise with Relevance to Islamic 
Banking and Finance (Jakarta: Muamalat Institute – IRTI IDB, 2007). 
4  Hamdia Chapakia danYulizar D. Sanrego, “An Empirical Analisys of Islamic Stock Return in 
Malaysia,” The International Conference on Islamic Capital Market: Regulation Products and Practise 
with Relevance to Islamic Banking and Finance (Jakarta: Muamalat Institute – IRTI IDB, 2007). 
5  Noer Azam Achsani, Jaenal Effendi, dan Zainul Abidin, “Dynamic Interdependence among 
International Islamic Stock Market Indices: Evidence from 2000-2007,” The International Conference on 
Islamic Capital Market: Regulation Products and Practise with Relevance to Islamic Banking and 
Finance, (Jakarta: Muamalat Institute – IRTI IDB, 2007). 
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tersebut tentu saja tidak hanya bertumpu kepada makalah ini, tetapi juga harus didukung 

referensi-referensi lain, terutama cabang Ilmu Ekonomi yang bernama Ekonometri6. 

2. Sekilas tentang Lima Makalah Penelitian yang Dibahas 

2.1 Risk and Return pada Indeks Pasar Saham Islam 

2.1.1 Tujuan Penelitian 

 Hakim dan Rashidian meneliti perbandingan performansi penanaman investasi 

antara pasar saham Islam, yaitu investasi di perusahaan-perusahaan yang tercatat pada 

The Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI); dengan pasar saham konvensional, yaitu 

investasi di perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Dow Jones Wilshire (DJW) 5000 

Index. Perbandingan ini untuk mencermati dampak akibat adanya seleksi yang lebih 

ketat7  pada perusahaan-perusahaan yang tercatat pada DJIMI dibandingkan dengan 

yang tercatat pada DJW. Sebagai gambaran, dari 5000 perusahaan yang tercatat pada 

DJW 5000 Index, jika dilakukan seleksi itu yang nantinya layak diterima dalam DJIMI 

hanya sekitar 700 perusahaan. Secara lebih spesifik, penelitian Hakim dan Rashidian 

ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) bagaimana penyeleksian yang 

membatasi ini memberi pengaruh pada performansi investasi di dalam DJIMI; (2) 

apakah indeks DJIMI kurang bervariasi dibanding indeks DJW; (3) jika ya, bagaimana 

variasi yang terbatas ini mempengaruhi risk and return; serta (4) apa korelasi dinamis 

dan keterkaitan jangka panjang antara kedua indeks sepanjang waktu berikutnya. 

2.1.2 Data, Metodologi, dan Hasil Penelitian 

 Data yang digunakan untuk penelitian terdiri dari data indeks pada setiap 

penutupan harian DJIMI dan DJW 5000 Indexes. Return harian secara kontinyu 

dihitung sebagai fungsi logaritma dari perbedaan harga (Prices): log (Pt/Pt-1). Untuk 

                                                
6  Ekonometri (Econometrics) adalah cabang ilmu ekonomi yang memanfaatkan metode dan model 
Matematika. Di antaranya memanfaatkan teori-teori dalam Kalkulus, Probabilitas, Statistika, 
Pemrograman Linier, dan Game Theory, untuk menganalisis, menginterpretasi, dan memprediksi 
berbagai fator ekonomi seperti harga, aksi pasar, biaya produksi, tren bisnis, kebijakan ekonomi, dsb. 
Lihat Encarta Editorial Team, “Econometrics,” Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004 (Redmond: 
Microsoft Corporation, 2003). 
7 Seleksi itu meliputi tiga tahap screening filters sebagai berikut. (1) Apakah bisnis utamanya halal 
(sesuai dengan hukum Islam – syariah), dengan demikian perusahaan yang berkaitan dengan perjudian, 
alkohol, alat perang, tembakau, pornografi, dan babi, tidak termasuk. (2) Perusahaan harus memenuhi 
syarat finansial tertentu: rasio hutangnya tidak boleh melebihi 33%, accounts receiveables dibagi total 
assets harus dibawah 45%, pemasukan dari bunga harus dibawah 5% dari pendapatan total. (3) Akhirnya 
perusahaan secara kontinyu dimonitor berdasarkan kriteria ini. Lihat Hakim dan Rashidian, “Risk,” 4. 
Lebih lanjut lihat pula Dow Jones Index, “Guide to The Dow Jones Islamic Market Index,” 
www.djindex.com. (New York: Dow Jones Index, 2003). 
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data perbandingan lain bagi keduanya dimanfaatkan pula data treasury securities. Dari 

data-data itu dihitung beberapa parameter yang diperlukan seperti risk-free rate dan 

interest rate.8 

 Pengolahan data dilakukan secara ekonometri menggunakan metode time series 

serta analisis kointegrasi. Analisis ekonometri mengarah pada penggunaan model 

multivariate autoregressive untuk mendapatkan dinamika DJIMI pada short term atau 

long term. Berdasarkan teori yang ditulis Johansen dan Juselius dapat diketahui ada 

tidaknya kointegrasi di dalam model time series-nya. Analisis ekonometri ini membantu 

dalam menentukan tingkat kointegrasi antara dua indeks saham yang diamati.9 

 Berdasarkan tingkat risikonya didapat bahwa Indeks Islam memiliki risiko lebih 

rendah dibandingkan indeks W5000. Bahkan dari hasil perhitungan sharp ratio atau risk 

per unit return, Indeks Islam lebih bagus dibanding W5000 dan Treasury Bill (Tbill) 

Rate. Secara keseluruhan, dari hasil perhitungan statistika dasar ini didapatkan bahwa 

performansi risiko Indeks Islam cukup kompetitif, di mana tingkat risiko (berdasarkan 

sharp ratio) dari W5000 lebih tinggi 64% darinya.10 

 Berdasarkan hasil test akar satuan standar (standard unit root test, yaitu untuk 

mengukur sifat stokastik dari deret data), didapat bahwa pergerakan indeks pada DJIMI 

merupakan proses non-stasioner atau murni acak (random) dan unpredictable. 

Demikian pula pada W5000 dan Tbill. Hasil test lebih lanjut didapat bahwa DJIMI, 

W5000, dan Tbill mencapai stasioner setelah proses diferensial pertama.11 

 Relasi kointegrasi di antara tiga deret data dicari dengan model trivariate dan 

bivariate, yaitu 

 Trivariate: {DJIMI, W5000, Tbill}, 

 Bivariate: {DJIMI, W5000}, {W5000, Tbill}, {DJIMI, Tbill}. 

Hasilnya ditemukan bahwa tidak ada kointegrasi antara DJIMI dan W5000. Kedua 

indeks mungkin saja berkorelasi secara temporal tetapi tidak ada kointegrasi.12 

 Untuk meyakinkan ketiadaan kointegrasi digunakan tes sebab-akibat (test for 

causality). Dalam hal ini, jika ∆X dan ∆Y adalah dua deret data stasioner, tes sebab-

akibat akan mengetes apakah ∆X akan menentukan ∆Y mendatang, dalam hal X akan 

                                                
8 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 4. 
9 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 4-5. 
10 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 5. 
11 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 5. 
12 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 6. 
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menyebabkan Y. Untuk perhitungannya maka data lag dari ∆X dibutuhkan untuk 

menentukan ∆Y. Di sini ∆X adalah variabel bebas dan ∆Y variabel tak-bebas. Pada 

kasus DJIMI, W5000, dan Tbill, tes sebab-akibat diproses dengan menyatakan tiap 

deret data sebagai vektor autoregresi, yaitu melalui penentuan vector error-correction 

model (VECM) dari formulasi: 

∆(DJIMI)= a0 + a1 L ∆(DJIMI) + a2 L ∆(W5000) + a3 L ∆(Tbill) + a4 L EC + e1 (1) 

∆(W5000)= b0 + b1 L ∆(DJIMI) + b2 L ∆(W5000) + b3 L ∆(Tbill) + b4 L EC + e2 (2) 

∆(Tbill)= c0 + c1 L ∆(DJIMI) + c2 L ∆(W5000) + c3 L ∆(Tbill) + c4 L EC + e3 (3), 

di mana L adalah lag operator (misalnya LZ = Zt-1), EC adalah error correction 

ditentukan dari estimasi efisiensi Johansen, e adalah suku gangguan (disturbance), dan 

∆ menyatakan diferensial pertama. 

 Hasil perhitungan statistika-t dalam mengestimasi VECM mengindikasikan 

bahwa tidak satu pun baik W5000 ataupun Tbill yang secara signifikan mempengaruhi 

perubahan Indeks Islam. Dengan demikian, korelasi apa pun yang mungkin muncul 

antara DJIMI dan W5000 adalah semu dan tidak stabil, atau pergerakan DJIMI benar-

benar dipengaruhi oleh faktor independen.13 

2.1.3 Kesimpulan Penelitian 

 Hasil penelitian perbandingan performansi penanaman investasi antara pasar 

saham Islam, yaitu investasi di perusahaan-perusahaan yang tercatat pada The Dow 

Jones Islamic Market Index (DJIMI); dengan pasar saham konvensional, yaitu investasi 

di perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Dow Jones Wilshire (DJW) 5000 Index; 

menunjukkan hal-hal berikut. Pertama, pergerakan DJIMI adalah murni acak (random), 

tidak ada kointegrasi antara DJIMI dengan DJW5000 Indexes. Kedua, dari hasil 

perhitungan bahwa tingkat risiko DJIMI lebih kecil dari W5000 serta hasil perhitungan 

risiko per satuan return dari W5000 Indexes yang lebih besar dibanding DJIMI, 

menunjukkan bahwa pergerakan DJIMI lebih tahan terhadap kondisi tidak menentu 

yang mungkin menimpa pasar saham.14 

 Tiga implikasi yang muncul dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut. 

(1) Hasil penelitian membantu investor dalam mengevaluasi performansi Indeks Islam 

yang populer dewasa ini, dalam kondisi pasar saham yang tenang. (2) Memotivasi 
                                                
13 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 7-8. 
14 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 8-9. 
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manajer keuangan untuk selalu mengamati tingkat suku bunga dan kondisi pasar di luar 

untuk mengidentifikasi pembangkit fluktuasi pada Indeks Islam. (3) Kriteria yang 

membatasi pada pasar saham Islam tidak menghilangkan peluang risk-return yang 

terjadi pada saham tersebut. Konsekuansi dari tiga implikasi ini, investor Muslim tidak 

perlu sangsi menanamkan investasi pada pasar saham Islam, dibandingkan jika 

ditanamkan pada pasar saham konvensional yang lebih besar.15 

2.2 Investasi Islam: Fakta dari Indeks Dow Jones (DJ) dan FTSE 

2.2.1 Tujuan Penelitian 

 Mirip dengan Hakim dan Rashidian, Hussein juga meneliti pengaruh seleksi 

perusahaan yang terdaftar di dalam pasar saham Islam terhadap investasi yang 

ditanamkan. Ia melakukan perbandingan pergerakan indeks saham antara pasar saham 

Islam dengan pasar saham konvensional. Pasar saham yang ditelitinya untuk 

dibandingkan adalah antara DJIMI dengan DJ World Index (WI) serta antara The 

Financial Times and The London Stock Exchange (FTSE) Global Islamic Index Series 

(GIIS) dengan FTSE All World Index (AWI). 

 Hipotesis awal Hussein, akan terjadi perbedaan return signifikan karena adanya 

proses seleksi pada pasar saham Islam. Kekhawatirannya, proses seleksi yang berkaitan 

dengan etika Islam tersebut memunculkan proses penyaringan dan monitoring cost 

tambahan, memungkinkan investasi kecil masuk, serta berpotensi membatasi 

diversifikasi. Akibatnya perusahaan besar dapat tereliminasi dari investasi yang besar 

sehingga perusahaan cenderung mengecil dan return-nya lebih volatil. Penelitian 

Hussein bertujuan untuk menguji hipotesisnya, apakah terbukti atau tidak.16 

2.2.2 Data, Metodologi, dan Hasil Penelitian 

 Data yang dibandingkan adalah data pergerakan indeks saham antara DJIMI 

dengan DJWI periode Januari 1996 - Desember 2004, serta antara FTSE GIIS dengan 

FTSE AWI periode Desember 1993 - Desember 2004. Agar dampak perubahan kondisi 

ekonomi terhadap indeks tergambarkan, data-data tersebut diklasifikasikan menjadi tiga 

sub-periode: periode banteng (1), yaitu Desember 1993 - Desember 2000; periode 

beruang, yaitu Desember 2000 - September 2002; serta periode banteng (2), yaitu 

September 2002 - Desember 2004. Penelitian juga memanfaatkan data World Index All 

                                                
15 Hakim dan Rashidian, “Risk,” 9-10. 
16 Hussein, “Investment,” 273-277. 
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International dari basis data Morgan Stanley sebagai referensi portofolio pasar serta 

data bulanan US treasury bill return sebagai acuan risk-free rate.17 

 Untuk memeriksa kelakuan Indeks Islam dibandingkan dengan FTSE AWI dan 

DJWI, Hussein menghitung return bulanan dari perbedaan logaritma harga indeks. 

 ( ) ( )[ ]1,,, loglog −−= tititi PPR        (4) 

di mana Ri,t adalah return kotor untuk indeks i dan saat t, Pi,t adalah harga indeks i saat t, 

dan Pi,t-1 adalah harga indeks i saat t-1. Estimasi risk-adjusted return didapat dengan 

memakai perhitungan Capital Asset Pricing Model (CAPM): 

 ( ) ( ){ }titftmtitfti RRRR ,,,,,, εβα +−+=−      (5) 

di mana Rf,t adalah risk-free rate yang diukur dari ukuran short time dari treasury bill 

return bulanan, Rm,t adalah return bulanan pada portofolio pasar dalam periode t, αi,t 

adalah alfa Jensen sebagai ukuran performansi, βi,t adalah risiko dari indeks i dalam 

periode t relatif terhadap benchmark m, serta εi,t adalah suku error.18 

 Dari persamaan (5) akan didapat βi,t, berdasarkan parameter ini dan ukuran 

Jensen, risk-adjusted return dapat dihitung, yaitu 

 [ ]{ }tftmtitftiti RRRRR ,,,,,, −−−= β      (6) 

di mana tiR ,  adalah risk-adjusted return bulanan dari indeks i. 

 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap hipotesis null, yaitu market-adjusted 

return pada periode yang berbeda adalah nol. Market-adjusted return dihitung sebagai 

 tcrptiti RRMAR ,,, −=        (7) 

di mana MARi.t adalah return abnormal atau Market-adjusted return untuk indeks i 

bulan t, dan Rcrp,t adalah return kotor terkait portofolio referensi pada bulan t. Karena 

beberapa return mungkin saja tidak normal distribusinya, teknik alternatif yang non 

parameter juga diterapkan. Lebih jauh, Hussein memakai tes skewness dan kurtosis  

untuk memeriksa kenormalan distribusi return series bulanan.19 

 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan performansi indeks jangka panjang. Tidak 

ada konsensus yang spesifik dalam menentukan return jangka panjang. Maka digunakan 

                                                
17 Hussein, “Investment,” 277-278. 
18 Hussein, “Investment,” 278. 
19 Hussein, “Investment,” 279. 
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metode alternatif dalam menghitung return jangka panjang: buy and hold returns 

(BHRs) dan cumulative returns (CRs). 

 ∑
=

=
e

st
tiesi RCR ,,,         (8) 

di mana CRi,s,e adalah return kumulatif untuk indeks i dari bulan kejadian s hingga bulan 

kejadian e. 

 ( ) 







−+= ∏

=

T

t
tiTi RBHR

1
., 11        (9) 

di mana BHRi,T adalah buy and hold return untuk indeks i dalam periode T.20 

 Hasil dari penelitian Hussein menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, 

dari keseluruhan periode secara umum pasar saham Islam baik DJIMI atau FTSE GIIS 

memiliki return yang lebih baik dibanding pasar saham konvensional DJWI dan FTSE 

AWI. Akan tetapi, DJIMI memiliki volatilitas yang lebih besar dibanding DJWI. Kedua, 

hasil dari perhitungan persamaan (5) didapat bahwa β dari kedua indeks Islam bernilai 

lebih dari 1 dan lebih besar dibanding kedua indeks konvensional. Ini menunjukkan 

bahwa indeks Islam lebih berisiko dibanding benchmark dan kedua indeks konvensional. 

Serta risiko DJIMI lebih tinggi dibanding FTSE GIIS. Sebenarnya hal ini bersesuaian 

dengan kebiasaan di pasar saham di mana risiko yang tinggi akan memberi return yang 

tinggi pula. Ketiga, hasil dari persamaan (6) menunjukkan bahwa dari keseluruhan 

periode secara umum kedua indeks Islam lebih tinggi memberikan return bulanan 

dibanding kedua indeks konvensional. Keempat, dari perhitungan persamaan (7), 

melalui tes parameter-t dan non-parameter serta berdasarkan market adjusted dan model 

Jensen, memberikan hasil yang mengindikasikan secara umum kedua indeks Islam tidak 

berbeda secara signifikan dibanding kedua indeks konvensional dalam keseluruhan 

periode. Kelima, hasil perhitungan persamaan (8) dan (9) tentang performansi jangka 

panjang indeks menunjukkan kedua indeks Islam lebih baik dibanding kedua indeks 

konvensional.21 

2.2.3 Kesimpulan Penelitian 

 Penelitian Hussein memberikan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesisnya. 

Proses seleksi yang lebih ketat pada pasar saham Islam tidak membawa dampak 

                                                
20 Hussein, “Investment,” 279-280. 
21 Hussein, “Investment,” 280-285. 
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perbedaan signifikan pada return yang didapat baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Bahkan dalam keseluruhan periode, secara umum pasar saham Islam 

memberikan performansi yang lebih baik dibandingkan pasar saham konvensional, 

terutama pada investasi jangka panjang.22 

2.3 Pemodelan Volatilitas Indeks Syariah 

2.3.1 Tujuan Penelitian 

 Aziz dan Kurniawan meneliti tentang pemodelan volatilitas indeks saham 

Syariah serta membandingkan model volatilitas tersebut antara Kuala Lumpur Shari‘ah 

Index (KLSI) dengan Jakarta Islamic Index (JII). Estimasi volatilitas indeks dihitung 

memakai model-model GARCH, sebagai salah satu metode dari ekonometri. Dari 

pemodelan ini diharapkan dapat diamati pola dari indeks dan menangkap berbagai 

gejala yang mungkin terjadi, seperti volatilitas yang bervariasi terhadap waktu, 

kemungkinan prediksi atas volatilitas, serta efek asimetri yang terjadi. Model volatilitas 

dari kedua indeks akan dievaluasi dan dibandingkan, yang hasilnya akan bermanfaat 

dalam menjelaskan atau memodelkan tingkat risiko dan ketidakpastian dalam KLSI dan 

JII. Lebih lanjut, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi manajemen risiko dan 

pengambilan keputusan dalam investasi di KLSI dan JII.23 

2.3.2 Data, Metodologi, dan Hasil Penelitian 

 Aziz dan Kurniawan melakukan penelitian berdasarkan data indeks pada 

penutupan harian di KLSI dan JII dari Januari 2001 hingga Desember 2006. Data-data 

tersebut akan diolah untuk diestimasi volatilitasnya dengan menggunakan model-model 

GARCH.24 

 GARCH merupakan kelompok teknik pemodelan untuk mengolah deret data, 

terdiri dari ARCH (Auto-Regressive Conditional Heteroscedastic), GARCH 

(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedastic), EGARCH (Exponential 

Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedastic), dan TARCH (Threshold 

Auto-Regressive Conditional Heteroscedastic). Data diolah melalui masing-masing 

teknik pemodelan ini.25 

                                                
22 Hussein, “Investment,” 285. 
23 Aziz dan Kurniawan, “Modelling,” 128-130. 
24 Aziz dan Kurniawan, “Modelling,” 138. 
25 Aziz dan Kurniawan, “Modelling,” 131-139. 
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 Hasil penelitian memberikan beberapa temuan. Pertama, penggunaan statistika 

deskriptif mengindikasikan bahwa keseluruhan deret data cenderung terdistribusi tidak 

normal. JII memiliki skewness (kemiringan) positif sedangkan KLSI negatif. Akan 

tetapi nilai skewness pada keduanya tidak terlalu besar. Sedangkan kurtosis yang 

menunjukkan tingkat dispersi deret data, lebih cenderung platycurtic dari pada 

leptocurtic. Akan tetapi, pada kurtosis koefisiennya melebihi nol. Kedua, seluruh deret 

indeks stasioner pada direrensial pertama, ketika diterapkan tes satuan akar (unit root 

test). Ini bersesuai dengan penelitian sebelumnya, seperti yang pernah dilakukan Hakim 

dan Rashidian. Model GARCH (1,1) sederhana berhasil terestimasi dari kedua indeks, 

baik JII atau KLSI. Hasil studi menemukan bukti kuat adanya volatilitas yang bervariasi 

terhadap waktu, juga menemukan bahwa priode pada volatlitas tinggi dan rendah 

cenderung membentuk cluster. Volatilitas yang didapat juga menunjukkan tingkat 

persistence yang tinggi dan berkemungkinan diprediksi.26 

2.3.3 Kesimpulan Penelitian 

 Screening saham syariah adalah pencapaian terbaik dalam Islamisasi pasar 

modal khususnya pasar saham. Akan tetapi, saham-saham yang tercatat pada indeks 

syariah ini tidak pernah benar-benar bebas dari dinamika pasar secara umum. Pemain 

saham mudah berganti-ganti. Sulit diarahkan agar pemain saham memberi perhatian 

yang tetap pada saham Islam. Karenanya sepanjang pemain saham itu tidak 

berparadigma Islam, maka indeks syariah hanyalah sekedar indeks yang dapat memberi 

untung atau rugi.27 Akibatnya spekulasi masih mungkin terjadi. 

2.4 Analisis Empirik Return Saham Islam di Malaysia. 

2.4.1 Tujuan Penelitian 

 Chapakia dan Sanrego melakukan penelitian untuk menginvestigasi secara 

empirik risk and return pada pasar saham Islam menggunakan beberapa metodologi 

ekonometri seperti tes akar satuan, tes kointegrasi, dan vector error correcting model 

(VECM). Tujuan penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. 

(1) Apa korelasi dinamik dan hubungan jangka panjang yang ada di antara indeks 

composite, indeks syariah, serta three-month tresury bill rates bulanan. (2) Bagaimana 

                                                
26 Aziz dan Kurniawan, “Modelling,” 154-155. 
27 Aziz dan Kurniawan, “Modelling,” 156. 
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return dari kedua indeks mempengaruhi pengambilan keputusan investor. (3) Adakah 

hubungan sebab-akibat di antara variabel-varibel yang diteliti. (4) Apakah hubungan di 

antara indeks syariah, indeks composite, dan three month treasure bill rates (TBill).28 

2.4.3 Data, Metodologi, dan Hasil Penelitian 

 Data yang diolah dalam penelitian ini adalah adalah data indeks syariah, indeks 

composite, dan three month treasury bill pada pasar saham Islam Malaysia29 dalam 

rentang April 1999 hingga Desember 2003. Tiga variabel yang akan diestimasi dalam 

penelitian ini adalah LNSI (logaritma natural syariah index), LNCI (logaritma natural 

composite index), dan Tbill (treasury bill rates).30 

 Pengolahan data diawali dengan pengolahan secara statistika deskriptif dengan 

mengestimasi deviasi standar untuk mengukur risiko dan menghitung perbedaan 

logaritma harga untuk mengestimasi return. Untuk memeriksa kondisi stasioner deret 

data digunakan tes akar satuan (unit root tests). Selanjutnya pemeriksaan kointegrasi 

dilakukan melalui pendekatan error correction model (ECM) serta model trivariate dan 

bivariate. Lebih lanjut untuk memeriksa hubungan sebab-akibat antarvariabel 

digunakan tes kausalitas Granger dan dihitung estimasi vector error-correction model 

(VECM)-nya.31 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tbill memiliki tingkat return tertinggi, 

diikuti LNSI, dan LNCI. Terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil 

antara indeks composite dan indeks syariah. Dalam hubungan kausalitas terindikasi 

hanya ada dua model yang berhubungan dalam jangka pendek, yaitu indeks syariah 

menyebabkan indeks composite serta Tbill menyebabkan indeks syariah. Hasil dari 

VECM menunjukkan adanya hubungan dua arah yang saling mempengaruhi antara 

indeks syariah dan indeks komposit dalam jangka pendek maupun panjang. Sementara, 

Tbill tidak mempengaruhi kedua indeks dalam jangka pendek tetapi akan berpengaruh 

dalam jangka panjang.32 

                                                
28 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 163-164. 
29 Indeks syariah dianalisis berdasarkan data dari Kuala Lumpur Stock Exchange Shari‘ah Index (KLSE 
SI), indeks composite dianalisis dari data Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index (KLSE CI), 
dan Three Month Treasury Bill Rates berdasarkan Tbill yang dikeluarkan pemerintah (Chapakia dan 
Sanrego, “Analisys,” 164). 
30 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 164. 
31 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 165-168. 
32 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 177-192. 
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2.4.3 Kesimpulan Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan beberapa perbedaan dengan yang telah dilakukan 

oleh Hakim dan Rashidian. Di antaranya adalah ketiadaan hubungan antara DJIMI dan 

W5000, sehingga Hakim dan Rashidian menyimpulkan bahwa indeks syariah 

dipengaruhi secara keseluruhan oleh faktor independen. Kondisi ini berbeda Chapakia 

dan Sanrego yang menemukan hubungan antara indeks syariah dengan indeks 

komposit.33 

 Para investor Muslim perlu mencermati hubungan sebab akibat antara indeks 

syariah dengan indeks komposit. Dalam hal ini indeks komposit perlu dibawa ke dalam 

pengaruh syariah.34 

2.5 Saling Ketergantungan Di antara Pasar Saham Islam Internasional 

2.5.1 Tujuan Penelitian 

 Achsani, Effendi, dan Abidin meneliti saling ketergantungan yang dinamis di 

antara indeks saham Islam internasional. Mereka meneliti pasar saham Islam di 

Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Asia Pasifik, Indonesia, dan Malaysia. Mereka juga 

meneliti pasar saham mana yang paling berpengaruh terhadap yang lain. Tujuan 

penelitian mereka adalah menunjukkan adanya hubungan kausal dan dinamis di antara 

pasar-pasar saham Islam internasional.35 

2.5.2 Data, Metodologi, dan Hasil Penelitian 

 Data penelitian didapat dari basis data Bloomberg yang meliputi: indeks-indeks 

Islam dari pasar saham AS (DJIMI of US), Kanada (DJIMI of Canada), Inggris (DJIMI 

of UK), Jepang (DJIMI of Japan), Asia Pasifik (DJIMI Asia Pasific), Indonesia (JII), 

dan Malaysia (KLSI). Data diolah menggunakan analisis korelasi, model kausalitas 

Granger, dan model vector autoregressive (VAR).36 

 Hasil penelitian relatif menunjukkan hal-hal berikut. Dari hasil perhitungan 

analisis korelasi didapatkan temuan berikut ini. (1) JII memiliki hubungan signifikan 

dengan hampir semua indeks internasional, kecuali AS dan Jepang. Hal ini 

menunjukkan bahwa JII adalah pasar terbuka bagi internasional, terbukti ia didominasi 

oleh investor asing (60%). Hasil yang sama didapat di Kanada. (2) Secara geografi dan 

                                                
33 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 191. 
34 Chapakia dan Sanrego, “Analisys,” 192. 
35 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 612-613. 
36 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 613-618. 
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ekonomi, pasar yang berdekatan seperti JII dan KLSI serta DJIMI AS dan DJIMI 

Canada cenderung memiliki keterkaitan erat.37 

 Dari hasil perhitungan kausalitas Granger didapatkan temuan-temuan. (1) Indeks 

Islam AS adalah yang paling penting dan berpengaruh bagi hampir seluruh pasar saham 

lain di masa mendatang. Sebaliknya, tidak satupun pasar internasional berpengaruh 

secara signifikan terhadap indeks Islam AS. (2) Secara umum semua indeks Islam 

saling terkait satu dengan yang lain. Indeks Islam AS, Kanada, Indonesia 

mempengaruhi pasar yang lain. Hal sebaliknya, indeks Islam Jepang dan Asia Pasifik 

dipengaruhi oleh pasar lain.38 

 Dari hasil perhitungan analisis respons impuls didapatkan bahwa shock yang 

terjadi di satu pasar saham internasional akan menjalar ke pasar di negara lain dengan 

cepat. Hasil perhitungan variansi dekomposisi dari kesalahan prediksi menunjukkan 

bahwa secara umum pasar AS, Kanada, Jepang, dan Asia Pasifik adalah pasar yang kuat. 

Mereka berperan dan berkontribusi penting dalam menerangkan karakter pasar lain.39 

2.5.3 Kesimpulan Penelitian 

 Penelitian Achsani, Effendi, dan Abidin menunjukkan adanya korelasi yang kuat 

antara pasar-pasar saham Islam Internasional, dalam hal ini pasar-pasar saham yang 

diteliti datanya. Pasar yang berdekatan secara geografi memiliki hubungan lebih kuat, 

seperti Indonesia-Malaysia, AS-Kanada, dan Jepang-Asia Pasifik. Tetapi, korelasi 

antarpasar saham Islam ini cenderung asimetri. Sementara itu, indeks Islam AS 

berpengaruh kuat terhadap pasar lain, tetapi tidak sebaliknya.40 

 Shock di pasar AS akan menjalar ke Asia Pasifik di hari berikutnya, menjalar ke 

Inggris dan Kanada di hari yang sama. Shock di wilayah Asia dan Pasifik juga menjalar 

ke AS, Kanada, dan Inggris, tetapi tidak menimbulkan respon yang besar.41 

3. Kesimpulan Keseluruhan 

 Analisis kuantitatif dalam mengolah data-data pasar saham Islam secara umum 

membutuhkan penguasaan ekonometri. Dalam hal ini, ekonometri sebagai cabang dari 

                                                
37 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 618. 
38 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 619. 
39 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 620-622. 
40 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 623-624. 
41 Achsani, Effendi, dan Abidin, “Dynamic,” 624. 
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ilmu ekonomi menganalisis data menggunakan metode dan model matematika, terutama 

statistika, probabilitas, kalkulus, pemrograman linier, dan teori game. 

 Secara umum keseluruhan makalah belum memberikan data dan teori analisis 

kuantitatif yang komprehensif. Boleh jadi, hal ini dikarenakan kuota halaman dalam 

jurnal atau prosiding yang tersedia. Dalam hal ini, pembaca makalah dianggap telah 

memiliki basis yang memadai dalam penguasaan ekonometri. Karenanya tindak lanjut 

dalam memahami makalah ini adalah pembelajaran dan pemahaman ekonometri lebih 

lanjut disertai ketersediaan data untuk mempraktekkannya. 

 Penguasaan ekonometri bagi pelaku dan investor pasar modal sangat penting. 

Melalui penguasaan ini pelaku dan investor pasar modal akan dapat memperhitungkan 

berbagai faktor yang akan membuat performansi investasi akan maksimal. 
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