
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut di tengah risiko yang terus 

meningkat seperti kekhawatiran efek tular meningkatnya  sovereign debt risk di 

Eropa, kredibilitas konsolidasi fiskal di negara maju, dan masih lemahnya 

pemulihan di sektor perumahan di AS. Salah satu tolok ukur pemulihan ekonomi 

dunia adalah stabilitas pasar saham global.  

Menurut Bank Indonesia (2010), saat ini pasar saham internasional 

mengalami volatilitas pasang surut akibat kondisi yang terjadi di beberapa negara. 

Kinerja bursa saham yang lemah mencerminkan volatilitas yang tinggi, dan 

sebaliknya kinerja bursa saham yang kuat maka volatilitas rendah. Gangguan 

yang terjadi di pasar keuangan Eropa mengakibatkan global risk aversion 

sehingga melemahkan kinerja pasar saham di negara-negara kawasan tersebut. 

Sementara itu, melemahnya bursa saham Jepang didorong oleh munculnya  risk 

appetite  investor terhadap aset-aset emerging Asia yang memiliki kinerja 

ekonomi yang lebih baik dan memberikan imbal hasil lebih tinggi. Sementara di 

AS, kekhawatiran akan kestabilan pemulihan ekonomi yang antara lain tercermin 

dari masih tingginya tingkat pengangguran dan kemungkinan meluasnya dampak 

krisis Eropa telah mendorong tertekannya pasar saham negara tersebut. 

Aktifitas pasar saham di Indonesia diukur oleh fluktuasi indeks harga saham 

gabungan (IHSG). Fluktuasi IHSG menunjukkan adanya volatilitas data, 

menyebabkan investor berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjual 

dan membeli saham suatu perusahaan. Untuk itu investor harus mengetahui 

perilaku volatilitas saham untuk tujuan manajemen resiko dan alokasi aset.  



 

2 

 

Hal penting dalam manajemen resiko adalah untuk mengukur kerugian dalam 

portofolio asset. Selain itu, fluktuasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

ekonomi dan non ekonomi yang terjadi pada sebuah negara, seperti aksi jual dan 

beli saham yang dilakukan oleh para investor asing, pengaruh harga minyak dunia 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia.  

Pada Tabel 1 disajikan data mengenai indeks harga saham Indonesia, Net 

buying foreign, harga minyak dunia dan peristiwa yang terjadi selama kurun 

waktu 2000 sampai dengan 2011. Jika dilihat pada kolom ISHG dari tahun ke 

tahun nilai IHSG terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2000 ke tahun 

2001. Hal ini disebabkan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun tersbut. 

Untuk Net Buying Foreign nilainya juga berfluktuasi, dan bernilai positif kecuali 

pada tahun 2005. Nilai Net buying yang positif berarti bahwa investor asing lebih 

banyak membeli saham di bursa daripada menjual saham, dan nilai negatif 

mempunyai arti sebaliknya. Harga minyak juga terus mengalami peningkatan, 

kecuali pada tahun 2008. Peristiwa yang terjadi selama 11 (sebelas) tahun terakhir 

secara lengkap dapat dilhat di Tabel 1. Sedangkan Pada Tabel 2 diperlihatkan 

kondisi terakhir indeks bursa di berbagai negara di dunia, dimana indeks IHSG 

jika dibandingkan dengan indeks di beberapa pasar saham dunia, seperti Dow 

Jones (AS), S&P 500 (AS), Stoxx (kawasan Euro), Nikkei 225            (Jepang), 

SHCOMP (China), KOSPI (Korea), BSE Sensex (India), KLCI             

(Malaysia), PCOMP (Philipina), STI ( Singapura), SET (Thailand). Rata-rata nilai 

indeks mengalami perubahan antara -10,2 % sampai dengan 8,4 %, hal ini 

mengartikan bahwa nilai indeks selalu berubah tidak statis, adapun penyebab dari 

perubahan indeks di berbagai Negara ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. 

Faktor yang mempengaruhi perubahan indeks ini berasal dari faktor internal di 

dalam negara itu sendiri maupun faktor eksternal. 
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Tabel 1. Nilai IHSG, Net Buying, Harga Minyak dan Peristiwa yang terjadi selama      
              Periode 2000 – 2011 

Tahun IHSG Net Buying 
Harga 

Minyak  Peristiwa 

    
( Milyar 

Rp) 
($ 

perbarel)   
2000 416,32 808,44 28,44 13 September --> bom di BEJ 

        24 Desember --> bom di beberapa gereja 

2001 392,04 4491,48 19,39 
23 Juli --> pergantian pemerintahan dari 
Abdurrahman Wahid ke Megawati 

        1 Agustus --> bom di Atrium 
2002 424,95 7912,32 19,39 16 Januari --> BBM naik 

        Nov --> BBM naik 
12 Oktober --> bom Bali 

2003 691,90 9876,98 32,13  5 Agustus --> Bom JW Marriot dan Ritz Carlton 

        
April - Mei --> terjadi capital flight dari negara 
dikawasan Asia (Cina,HK dan Sing)  

        ke Indonesia dikarenakan terjadi wabah SARS 
2004 1000,23 18813,73 43,15 5 April --> Pemilu Dewan Legislatif 

        5 Juli --> Pemilu Presiden dan wakilnya 
2005 1162,64 -15417,92 59,41 Agustus --> Harga minyak dunia meningkat 

        Maret --> BBM naik 
        Oktober --> BBM naik 
        September - Oktober --> Inflasi dan BI rate naik 

2006 1805,52 17250,35 61,96 Mei --> Harga Minyak dunia naik 

        
Juni --> terjadi masalah likuiditas pasar yang 
membuat pelaku pasar 

        menarik dana kasnya 

2007 2745,83 20366,72 91,69 
Maret  --> terjadi kepanikan jual seiring jatuhnya 
bursa global dan regional 

        akibat merosotnya Shanghai (Cina) 
        Juli - Agutus --> pengaruh  kasus Suprime Mortgage 

2008 1355,41 18922,00 41,12 Januari --> Dampak krisis finansial di AS dan Eropa 
        April --> BI rate naik 

        
Agusutus --> Investor banyak melepas saham, Harga 
minyak dunia naik 

        September --> BI rate naik 

        
Oktober --> Terjadinya sentimen negatif dipasar yang 
menyebabkan  

        banyak investor melakukan aksi jual 

2009 2534,36 13972,90 74,47 
Januari --> kondisi ekonomi global penuh 
ketidakpastian, ketidakstabilan politik 

        akibat adanya kampanye pemilihan presiden 

        
Juli --> terjadinya bom di JW Marriot dan Ritz 
Carlton selain adanya kisruh Century 

2010 3703,51 20980,40 89,15 Mei --> Terjadinya krisis Eropa tahap pertama 

2011 3821,99 24287,00 98,56 
Agustus - Septmber --> terjadinys resesi ekonomi di 
dua pilar ekonomi dunia: 

        Euro Area dan Amerika Serikat 
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Tabel 2. Indeks Harga Saham 

Indeks Saham Akhir Periode 

TW2-2010 

Rata-rata Periode 

TW2-2010 

Perubahan TW2-2010 

%qtq %yoy 

Rata2 ptp Rata2 Ptp 

Dow Jones (AS) 9774 10565 0,9 -10,0 26,8 15,7 

S&P (AS) 1031 1124 1,0 -11,9 27,1 12,2 

Stoxx (Kawasan Euro) 2573 2736 -4,1 -11,4 14,9 7,1 

Nikkei 225 (Jepang) 9383 10346 -1,6 -15,4 11,2 -5,8 

SHCOMP (China) 2398 2761 -10,2 -229 4,5 -18,9 

KOSPI (Korea) 1698 1692 2,5 0,3 23,4 22,2 

BSE Sensex (India) 17701 17268 2,1 1,0 32,0 22,1 

JCI (Indonesia) 2914 2843 8,4 4,9 56,0 43,7 

KLCI (Malaysia) 1314 1319 2,5 -0,5 29,9 22,2 

PCOMP (Philipina) 3373 3266 7,6 6,7 43,2 38,3 

STI (Singapura) 2836 2867 1,3 -1,8 34,7 21,5 

SET (Thailand) 797 772 6,0 1,2 43,7 33,6 

Sumber: Bank Indonesia (2010) 

Solidnya kondisi fundamental dan prospek pertumbuhan ekonomi Negara 

emerging  Asia yang semakin cerah telah mendorong arus modal masuk ke pasar 

modal di kawasan tersebut. Namun demikian, di pertengahan triwulan tahun 2010 

pasar saham Asia sempat sedikit terpengaruh sentimen negatif krisis Eropa meski 

dengan cepat kembali rebound. Di sisi lain, indeks bursa saham China cenderung 

mengalami pelemahan yang cukup tajam selama triwulan laporan tahun 2010. 

Kondisi ini dipicu oleh sentimen negatif investor atas potensi melambatnya 

pertumbuhan ekonomi China seiring diterapkannya kebijakan pengetatan oleh 

Pemerintah China untuk mengurangi pertumbuhan kredit yang masih cenderung 

tinggi di negara tersebut. Namun demikian, kinerja bursa saham China tersebut 

masih relatif lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi 

di Amerika, Eropa, Asia dan Indonesia yang mempengaruhi kinerja pasar dan 

volatilitas saham negara mereka, terlihat pada Gambar 1 
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Gambar 1. Pergerakan saham negara Amerika, Eropa, Asia, dan Indonesia 
(Sumber: Yahoo Finance, 2010) 
 

Dari Gambar 1 diatas, dapat terlihat pergerakan saham di berbagai negara, 

dengan melihat pergerakan saham tersebut, dapat di lihat juga volatilitasnya antara 

satu negara dengan negara lain.  

Menurut Fontanills dan Gentile (2002) ada dua jenis volatilitas yaitu 

historical volatility dan implied volatility. Historical volatility merupakan ukuran 

statistik dari pergerakan harga yang lampau. Historical volatility diukur 

berdasarkan standar deviasi dari price return yang diperoleh dari beberapa 

periode. Oleh karena itu standar deviasi yang tinggi akan menunjukkan bahwa 

pasar tersebut sangat volatil, dan sebaliknya bila standar deviasi rendah maka 

pasar tersebut kurang volatil. Sedangkan implied volatility adalah ukuran yang 
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menentukan apakah premium option mahal atau tidak berdasarkan premium 

option yang diperdagangkan saat ini. Sedangkan menurut Schwartz (1988), 

volatilitas harga saham dapat dibedakan menjadi volatilitas yang terjadi pada 

perdagangan sehari-hari dengan volatilitas yang terjadi pada saat-saat krisis atau 

market crash. Volatilitas yang terjadi sehari-hari dalam sesi perdagangan, 

disebabkan oleh tarik menarik antara penawaran dan permintaan akan saham 

tersebut. Sedangkan pada waktu krisis, volatilitas terjadi dalam skala yang lebih 

besar karena dipicu oleh kepanikan pasar dimana para investor berlomba-lomba 

untuk keluar dari pasar.   

Banyak pihak mengatakan bahwa  volatilitas itu disebabkan adanya 

informasi terbaru yang masuk secara acak ke pasar mengenai tingkat 

pengembalian saham di masa mendatang. Sementara ada juga yang menyatakan 

bahwa volatilitas terjadi disebabkan transaksi saham yang sangat besar tersebut. 

Namun apapun penyebabnya investor harus bisa mengambil capital gain dari 

transaksi saham yang dilakukan tanpa memperhatikan volatilitas saham tersebut 

(Manurung, 1997). 

Penelitian tentang return saham dan volatilitas-nya di berbagai negara, baik 

dengan atau tanpa keterkaitannya dengan variabel-variabel determinan yang lain 

yang dibentuk secara struktural, telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian 

tersebut antara lain dilakukan oleh Hull (2000), French et.al (1987), Dennis dan 

Sim (1999), Seyfried dan Ewing (2004), Wang (2000), Wibowo (2004), Adler 

(2005), Firmansyah dan Rahayu (2005), dan lain-lain yang membuktikan bahwa 

return saham di berbagai negara menunjukkan perilaku  time varying volatility 

(volatilitas return yang acak/random setiap saat) 

Untuk memodelkan  time varying volatility, telah dikembangkan metode 

prediksi dan  forecasting dengan basis ekonometrika yang disebut  Autoregessive 

Conditional Heterodasticity (ARCH), yang didesain secara khusus untuk 

memodelkan dan meramalkan conditional varians. Model ARCH dikenalkan 

pertama kali oleh Engle pada tahun 1982, lalu dikembangkan oleh Boreslev pada 

tahun 1986 yang dikenal sebagai Generalized Autoregressive Conditional 

Heterocedasticity (GARCH). Model-model  ARCH dan GARCH hingga saat ini 
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sangat populer dan berkembang terus dengan berbagai variasinya. Berdasarkan 

penelitian, diantaranya dalam  Surya dan Hariadi (2003), Vrontos et.al. (2003), 

Laopodis (2003), Seyfried dan Ewing (2004), Calzolari dan Fiorentini (2004), 

Chiu et al.(2005), Antoniou dan Holmes (1995).  

Penelitian yang melihat volatilitas pasar saham dunia saat terjadi krisis 

ternyata cukup banyak dilakukan di berbagai belahan dunia. Beberapa contoh 

yang dapat disebutkan diantaranya Chang dan Kuo  (2010), Horta et al (2010), 

Karunanayake et al (2010), serta Mazumder dan Nazneen (2010).  

Investor yang ingin berinvestasi di pasar modal menginginkan adanya 

keuntungan yang dapat diperoleh seperti tingkat pengembalian saham yang besar 

dan deviden. Pasar modal mempunyai ketidakpastian akan kualitas produk yang 

ditawarkan, baik dari segi harga, pembayaran bunga dan deviden. Untuk 

mengurangi ketidakpastian ini, maka investor perlu informasi untuk mengetahui 

volatilitas saham di Indonesia dan faktor-faktor makro yang mempengaruhinya 

serta perlu melihat juga volatilitas yang tejadi di pasar bursa dunia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana perilaku volatilitas pasar saham Indonesia dalam kurun waktu dari 

tahun 2000 sampai dengan 2011? 

2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volatilitas pasar saham di Indonesia? 

3) Bagaimana transmisi volatility return saham Indonesia terhadap Amerika, 

Hongkong dan Singapura? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah , tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui perilaku volatilitas pasar saham Indonesia dalam  kurun waktu 

dari 2000 sampai dengan 2011. 

2) Mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pasar saham di 

Indonesia. 

3) Menganalisis transmisi volatilitas return saham di Indonesia (IHSG) 

terhadap Amerika (DJIA), Hongkong (HSII) dan Singapura (STI) 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1)  Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen keuangan khususnya manajemen investasi di aset keuangan 

berupa saham dan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan volatilitas 

suatu pasar tertentu dan transfer volatilitas antara satu pasar saham dengan yang 

lainnya dan juga untuk dapat dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut.  

2)   Bagi Investor, yaitu dapat mengetahui sebenarnya seberapa besar pengaruh dari 

pasar saham Amerika Serikat, Hongkong dan Singapura terhadap pasar saham 

Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu patokan dalam mengambil 

keputusan berkaitan dengan investasinya di dalam pasar saham Indonesia dengan 

menganalisis pengaruh dari pasar saham negara lain.  

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar lebih fokus mempresentasikan ide dan kerangka pemikiran, maka ruang 

lingkup penelitian adalah: 

1) Pasar saham Indonesia yang dilihat perilaku volatilitasnya serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi volatilitas pasar saham di Indonesia adalah kurun waktu 
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12 (dua belas) tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2011. Faktor-

faktor yang diteliti adalah inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, jumlah uang 

beredar, indeks produksi industri, net buying investor asing, harga minyak 

dunia, dan dummy (untuk menyatakan kejadian politik dan ledakan bom). 

2) Pasar Saham yang dilihat pengaruhnya terhadap pasar saham di Indonesia  

yaitu  pasar saham Amerika, Hongkong dan Singapura. Pasar saham Amerika  

(DJIA)  dan pasar saham Hongkong (HSII) dipilih berdasarkan capital 

terbesar yang dimiliki di wilayah regionalnya, dan pasar saham Singapura 

(STI) dipilih berdasarkan kedekatan geografis dengan pasar saham Indonesia. 

Data yang digunakan pada masing-masing pasar saham tersebut adalah mulai 

dari tahun 2000 sampai dengan 2011. 

3) Indeks dilihat dari sudut pandang investor Indonesia. 

1.6. Kebaharuan  

 Kebaharuan dari penelitian ini adalah: 

1) Memperkuat bukti faktor – faktor  yang berpengaruh terhadap volatilitas Pasar 

saham di Indonesia, di luar faktor ekonomi, seperti kejadian politik dan 

ledakan bom. 

2) Melihat transmisi volatilitas antara pasar saham Indonesia terhadap Amerika 

Serikat, Hongkong dan Singapura. 
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