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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam perkembangan 

perekonomian suatu negara. Menurut Usman dkk (1997), pasar modal 

didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang 

baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds) baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Instrumen keuangan 

yang diperdagangkan di dalam pasar modal antara lain obligasi, reksadana, saham 

dan lain sebagainya. Saham merupakan salah satu alternatif investasi yang 

menarik dalam pasar modal. Hal ini ditandai dengan perkembangan pasar modal 

yaitu dengan meningkatnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Menurut Tangjitprom (2012), return saham merupakan kandidat yang baik 

sebagai indikator penting dalam perekonomian. Pasar modal juga merupakan 

salah satu representasi dari perkembangan perekonomian suatu negara dimana 

hampir semua industri yang ada di dalam suatu negara terwakili di dalam pasar 

modal.  

Peranan pasar modal antara lain adalah sebagai tempat bertemunya 

perusahaan dengan investor. Selain itu melalui pasar modal, masyarakat dapat 

berinvestasi melalui sarana yang tersedia yaitu instrumen keuangan yang 

diperdagangkan di pasar modal. Setiap instrumen yang diperdagangkan di pasar 

modal memiliki keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Di Indonesia saat ini 

telah dikembangkan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam. Hal 

ini menunjukkan bahwa potensi investasi pada segmen muslim masih besar. 

Perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia juga masih 

menjanjikan, dimana total nilai produk syariah di pasar modal meningkat sebesar 

59.23 persen menjadi 91.37 triliun pada tahun 2011 (BAPEPAM, 2011).  

Instrumen saham syariah yang ada di Indonesia tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index (JII). JII terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan syariah Islam 

yang dipilih oleh Bapepam-LK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. 

Namun demikian dalam berinvestasi, segmen muslim tidak hanya memperhatikan 

kesesuaian dengan syariah islam, tetapi perlu memperhatikan kinerja saham yang 

ada pada indeks tersebut. Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia 

dan pasar saham syariah secara keseluruhan dapat dilakukan dengan melihat 

pergerakan indeks. Grafik indeks IHSG dan JII pada tahun 2006-2011 ditunjukkan 

pada Gambar 1.  

Gambar 1 memperlihatkan adanya kecenderungan kenaikan nilai indeks 

JII dan IHSG dari tahun 2007 sampai tahun 2011 walaupun JII dan IHSG sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2008. Dari pergerakan nilai indeks tersebut 

dapat dilihat fluktuasi harga saham dan hal ini juga menunjukkan bagaimana 

resiko yang terkait dari fluktuasi perubahan harga tersebut. Semakin tinggi 

volatilitas harga maka resiko investasi akan semakin tinggi dan sebaliknya.  
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 Sumber : yahoofinance.com 

 

Gambar 1. Grafik Indeks IHSG dan JII 

 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks 

saham pada indeks JII dan IHSG baik variabel makroekonomi maupun variabel 

mikroekonomi. Variabel makroekonomi merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi nilai indeks saham namun tidak dapat dikendalikan oleh para 

pelaku usaha. Dengan demikian diharapkan pemerintah bersinergi dengan 

stakeholder terkait dapat merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan 

usaha di Indonesia. Kondisi makroekonomi suatu negara dapat digambarkan 

melalui GDP, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga dan anggaran 

defisit (Bodie, et al. 2008). Gambaran kondisi makroekonomi Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1  Makroekonomi Indonesia, nilai IHSG dan JII 2006-2011 

No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Inflasi (%) 13.33 6.40 10.31 4.89 5.13 

 

5.38 

2 BI rate (%) 11.83 8.60 8.67 7.23 6.50 6.58 

3 Kurs Mata 

Uang 

(USD) 

7133.48 8228.915 7555.515 8431.805 9142.51 9202.675 

4 IPI 123.69 127.77 125.34 131.44 140.46 148.93 

5 IHSG 1,805.52 2,745.83 1,355.41 2,534.36 3,703.51 3,821.99 

6 JII 311.28 493.014 216.189 417.182 532.901 537.031 

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai JII mengalami penurunan ketika 

terjadi kenaikan inflasi seperti yang terjadi pada tahun 2008 yaitu dari 493.014 

menjadi 216.189, demikian pula dengan IHSG yang mengalami penurunan dari 

2,745.83 menjadi 1,355.41. Namun demikian pada tahun 2010 nilai JII dan IHSG 

tidak mengalami penurunan walaupun terjadi kenaikan inflasi. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Hosseini (2011) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, 

kenaikan inflasi berpengaruh positif terhadap indeks saham di China dan India. 

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan nilai 

JII dan IHSG seiring dengan kenaikan  IPI seperti pada tahun 2009 sampai 2011. 

Selain itu, pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penurunan tingkat suku bunga akan 

diikuti dengan kenaikan nilai IHSG yaitu pada tahun 2007 dari 1,805.52 menjadi 

2,745.83 dan nilai JII dari 311.28 menjadi 493.014. Namun demikian, pada saat 

terjadi kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2011, nilai IHSG dan JII juga 

mengalami peningkatan yaitu menjadi 3,821.99 dan 537.031.  

Kim (2003)  mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara saham 

S&P 500 dengan sektor industri tetapi memiliki hubungan negatif dengan nilai 

tukar riil, suku bunga dan inflasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hussin 

(2012), The Islamic share prices (KLSI) memiliki hubungan yang positif dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan memiliki hubungan negatif dengan 

suplai uang dan nilai tukar mata uang asing. Tabel di atas menunjukkan bahwa 

seiring dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar terjadi peningkatan nilai 

JII. Selain inflasi, tingkat suku bunga dan kurs mata uang, terdapat berbagai 

variabel makroekonomi yang memiliki hubungan dengan indeks saham. Menurut 

Prio (2010), faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi indeks saham antara 

lain nilai tukar dan suku bunga SBI.  

 Pergerakan indeks saham yang dipengaruhi oleh banyak faktor, 

menyebabkan perlu dilakukan kajian mengenai faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pergerakan indeks tersebut. Dengan demikian investor dapat 

melakukan antisipasi dengan melakukan portofolio saham di saat yang tepat. 

Tidak hanya bagi investor, dinamika hubungan antara saham dan variabel 

makroeonomi dapat menjadi panduan dalam menentukan kebijakan ekonomi 

secara nasional (Maysami et al, 2004). Oleh karena itu penelitian ini mencoba 

menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap nilai JII dan IHSG.  

 

Perumusan Masalah 

Perkembangan JII cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. Namun demikian, pada 

Gambar 2 dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan indeks lain yang ada 

di Pasar Modal Indonesia seperti IHSG dan LQ45, pertumbuhan nilai indeks JII 

semakin melambat.  Pada Tahun 2008 sampai tahun 2010 pertumbuhan nilai JII 

dan IHSG hampir serupa. Pada tahun 2010 dan 2011 nilai JII menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat namun demikian melambat dibandingkan dengan 

indeks IHSG dan LQ45.  

Dalam berinvestasi, seorang investor memiliki harapan memperoleh return 

yang maksimal. Namun demikian seringkali return yang tinggi diikuti pula oleh 

resiko yang tinggi atau resiko yang rendah diikuti pula dengan return yang 

rendah. Menurut Shin (2005), resiko berinvetasi di pasar modal pada prinsipnya 

terkait erat dengan terjadinya volatilitas harga saham.   

Perhitungan return tahunan pada JII dan IHSG menunjukkan bahwa nilai 

return yang diberikan oleh indeks JII yaitu 10 persen, lebih rendah dibandingkan 

return yang diberikan oleh IHSG yaitu sebesar 14 persen. Namun demikian 
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penghitungan simpangan dari pergerakan harga saham pada indeks JII yaitu 

sebesar 8,26 persen lebih besar dibandingkan pada indeks IHSG yaitu sebesar 

7.66 persen. Secara umum hal ini menunjukkan resiko pada indeks JII lebih besar 

dibandingkan indeks IHSG walaupun return JII lebih rendah dibandingkan IHSG. 
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Gambar 2. Pergerakan Indeks IHSG, LQ45 dan JII 

 

Volatility yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain faktor makroekonomi. Oleh karena itu perlu diketahui 

variabel makroekonomi manakah yang berpengaruh terhadap pergerakan indeks 

khususnya IHSG dan JII. Dengan mengetahui dan memperhatikan variabel mana 

saja yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai IHSG dan JII maka diharapkan 

investor dapat mengambil keputusan di saat yang tepat mengenai investasinya. 

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja saham JII dan saham IHSG? 

2. Bagaimana pengaruh guncangan makroekonomi terhadap kinerja JII dan 

IHSG? 

3. Bagaimana pengaruh krisis ekonomi Eropa terhadap kinerja JII dan IHSG? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan kinerja saham JII dengan IHSG 

2. Menganalisis dampak guncangan makroekonomi terhadap kinerja JII dan 

IHSG. 

3. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi Eropa terhadap kinerja JII dan 

IHSG. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran bagaimana variabel makroekonomi mempengaruhi 

indeks JII dan IHSG. 

2. Memberikan informasi dan panduan bagi investor untuk melakukan 

peramalan mengenai karakteristik nilai JII dan IHSG. 

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dalam mengevaluasi teori 

dan metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena di dalam pasar 

modal khususnya yang bernuansa syariah. 

4. Memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan evaluasi bagi 

regulator dalam perumusan kebijakan makroekonomi yang mendukung 

dalam pergerakan bursa saham syariah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




