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1 PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Perkembangan sektor ekonomi global saat ini didominasi oleh peranan 

pasar modal. Globalisasi telah memungkinkan hubungan saling terkait dan saling 

mempengaruhi dari hampir seluruh pasar modal di dunia. Hal ini ditunjukkan oleh 

fakta-fakta bahwa setiap pasar modal di dunia ini telah tersambung jaringan 

online shares trading quotations yang dibangun oleh perusahaan jasa layanan 

trading seperti Bloomberg. Perkembangan sistem informasi dunia terutama 

penerapan teknologi informasi telah pula mendorong proses globalisasi 

perdagangan saham. Dengan perkembangan dan penerapan teknologi informasi 

seperti ini, maka penyebar luasan informasi pasar modal telah semakin canggih 

dan merata kepada para investor di seluruh dunia.  

Dalam perekonomian suatu negara, pasar modal memiliki peran penting 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi dan penambahan modal kerja. Selain itu, pasar 

modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi dan reksadana. Fakta menunjukkan bahwa pasar 

modal merupakan salah satu indikasi perkembangan perekonomian suatu negara 

sehingga mengisyaratkan betapa pentingnya pasar modal di suatu negara. Pasar 

modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta yang kini berganti nama menjadi 

Bursa Efek Indonesia. 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular dan alternatif investasi yang menarik dalam pasar modal karena akan 

memberikan kemungkinan return yang tinggi kepada investor. Menerbitkan 

saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk 

pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi 

yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Return investasi pada saham terdiri atas dua komponen, yaitu deviden 

dan capital gain. Deviden adalah komponen return yang berupa aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital 

gain adalah komponen return yang berupa kenaikan harga suatu sekuritas. 

Dengan kata lain return investasi di pasar modal dipengaruhi oleh harga-harga 

sekuritas yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus ke 

return saham yang bersifat gain. Return yang tinggi dalam investasi didukung 

dengan perkembangan pasar modal yang pesat, yaitu meningkatnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), volume saham yang diperdagangkan dan nilai 



2 
 

kapitalisasi pasar modal. Indikator perkembangan pasar modal di Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1 

 

Tabel 1 Indikator pasar modal Indonesia tahun 2009−2013 

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 

IHSG 2.534,36 3.703,51 3.821,99 4.316,69 4.274,18 

Volume saham (Miliar) 2.089,5 3.903,6 2.768,6 5.573,9 5,227,4 

Nilai Kapitalisasi Pasar 

Modal (Triliun rupiah) 

2.019,30 3.243,70 3.524,48 4.092,30 4.360,24 

Sumber: BEI (2014) 

 

Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa investasi pada saham 

merupakan investasi yang berisiko. Harga saham yang bersifat fluktuatif karena 

sifat komoditasnya yang peka terhadap perubahan-perubahan faktor internal 

maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor ini antara lain : 

kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang ada (solvability), 

kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan 

(growth opportunities), kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

(profitability), prospek pemasaran dari bisnis dan hak-hak investor atas dana yang 

diinvestasikan dalam perusahaan (asset utilization). Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor 

eksternal antara lain : kurs, tingkat inflasi, suku bunga deposito. Faktor internal 

dan eksternal membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi 

saham, sehingga harga saham mempunyai kemungkinan untuk berfluktuasi. 

Pergerakan return bulanan IHSG dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang diiringi 

pergerakan perubahan inflasi, kurs dan harga minyak mengalami fluktuasi seperti 

terlihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1 Pergerakan return IHSG yang diikuti pergerakan perubahan 

makroekonomi  
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Adanya fluktuasi return saham IHSG akibat perubahan faktor 

makroekonomi seperti pada Gambar 1 di atas menuntut para investor untuk selalu 

memperhatikan tingkat expected return atas investasi yang telah dilakukan 

sebagai kompensasi atas risiko yang akan dihadapi. Menurut teori investasi, 

semakin tinggi risiko suatu saham maka akan mengakibatkan tingkat return yang 

diharapkan oleh investor akan semakin tinggi. Oleh karena itu, seorang investor 

yang baik selain mengharapakan return yang tinggi, dia juga harus 

memperhatikan risiko atas investasi saham yang dilakukan. Investasi pada saham 

berarti melakukan pilihan pada saham-saham yang dapat memberikan return yang 

tinggi dengan resiko tertentu. Preferensi investor terhadap return dan resiko dari 

suatu saham menjadi hal yang menentukan dalam memilih saham. Ada tiga 

preferensi investor dalam menilai suatu resiko (Bodie et al, 2005), yaitu risk 

averse, risk neutral, dan risk seeking. Risk averse investor adalah tipe investor 

yang menghindari resiko dengan mengharapkan return tertentu, risk neutral 

investor adalah tipe investor yang bersikap netral terhadap resiko dengan tetap 

mengharapkan return tertentu, dan risk seeking investor adalah tipe investor yang 

mencari resiko untuk mendapatkan return yang lebih besar.  

Secara umum, asumsi investor dalam menilai suatu resiko adalah risk 

averse atau bersifat menghindari resiko. Sehingga investor akan berusaha 

menghilangkan risiko dengan cara apapun. Akan tetapi risiko tidak dapat 

dihilangkan sepenuhnya sehingga Husnan (1998) membagi risiko menjadi dua 

jenis, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau 

risiko yang tidak dapat didiversifikasi (dihindarkan), disebut juga dengan risiko 

pasar. Risiko ini berkaitan dengan kondisi yang terjadi di pasar secara umum, 

misalnya perubahan dalam perekonomian secara makro, risiko tingkat bunga, 

risiko politik, risiko inflasi, risiko nilai tukar dan risiko pasar. Risiko ini 

mempengaruhi semua perusahaan dan karenanya tidak bisa dihilangkan dengan 

diversifikasi. 

Market premium merupakan perbedaan antara return market dengan 

return risk free asset. Market premium dalam hubungan dengan return adalah 

sebagai faktor risiko yang sistematik dimana dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya return yang nantinya akan diterima oleh para investor. Dengan 

mengetahui market premium ini dapat membantu para investor untuk menentukan 

tempat investasi mana yang lebih menguntungkan apakah berinvestasi di bursa 

saham atau di risk free asset (sukubunga SBI). Fama dan French dalam penelitian 

Megawati (2009) mengatakan bahwa secara parsial market premium berpengaruh 

signifikan terhadap return. Dengan demikian, diduga terdapat hubungan yang 

signifikan antara market premium terhadap return rata-rata secara parsial di 

Indonesia. Premi risiko adalah rata-rata tingkat keuntungan setelah dikoreksi oleh 

tingkat keuntungan aset tanpa risiko. Investasi dalam saham selalu menanggung 

risiko yang lebih besar daripada deposito, sehingga investor akan mengharapkan 

return saham di atas risk free atau mengharapkan market premium sebagai 

kompensasi atas kemungkinan menanggung market risk. Oleh karena itu semua 

investor berkeinginan membentuk porotfolio yang memiliki karakteristik sama 

dengan karakteristik portofolio pasar, karena premi risiko pada individu aset akan 

proporsional terhadap premi risiko pada portofolio pasar (Atkinson et al, 2001). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk mengukur 

tingkat return yang diharapkan adalah dengan melakukan metode penilaian aset. 
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Metode penilaian aset yang sederhana dalam menjelaskan hubungan antara risiko 

dan expected return suatu saham atau portofolio salah satunya adalah Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). CAPM dikembangkan oleh Sharpe (1964), Lintner 

(1965), dan Mossin (1966). Dalam model ini dikemukakkan bahwa return saham 

hanya dipengaruhi oleh satu peubah, yaitu beta (Sharpe, 1964). Beta merupakan 

risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat diversifikasikan. Namun, model 

CAPM ini kadang belum mampu menjelaskan variasi return dan risiko secara 

tepat karena model ini mensyaratkan bahwa pasar saham berada pada kondisi 

yang ekuilibrium dan efisien. Natalia (2012) menemukan bahwa CAPM tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi nilai expected return di Bursa Efek Indonesia 

karena hasilnya tidak konsisten. Hasil ini menguatkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sirait (2005) yang menemukan bahwa pasar modal Indonesia belum efisien. 

Pasar modal yang belum efisien menunjukkan bahwa harga saham belum 

merefleksikan seluruh informasi yang tersedia.  

Kelemahan-kelemahan empiris yang terjadi pada model CAPM 

mendorong para ahli manajemen keuangan untuk mencari model altertanatif yang 

menerangkan hubungan pendapatan dengan risiko saham. Ross(1976) 

merumuskan sebuah teori yang disebut dengan Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Meskipun model ini tidak bisa secara keseluruhan memecahkan kekurangan yang 

terjadi pada model CAPM, tetapi model inilah yang pertama kali dikembangkan. 

Model APT memiliki keunggulan dibandingkan dengan model CAPM, karena 

harga saham tidak hanya ditentukan oleh indeks pasarnya secara tunggal 

melainkan juga ditentukan oleh banyak faktor makro ekonomi. Menurut  model 

APT, korelasi antara return sekuritas terjadi karena sekuritas-sekuritas tersebut 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sama (common factors) yang terdapat 

dalam perekonomian dan industri. 

Model APT menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam 

menentukan tingkat pendapatan (return) dari invetasi saham di pasar modal. 

Dimulai oleh Shanken (1985) yang menerangkan bahwa model APT dibentuk dari 

multi-beta dari model CAPM. Dhankar (2005) dalam penelitiannya berhasil 

menunjukkan bahwa APT memberikan perkiraan terhadap tingkat pengembalian 

yang lebih baik dibandingkan dengan CAPM. Hasil penelitian Koon dan  Gupta 

(2001) menunjukkan bahwa APT cukup kuat dalam menjelaskan cross - sectional 

variation pada tingkat pengembalian saham. Ataullah (2001) memperkuat model 

APT dengan penelitiannya bahwa model APT bisa membuktikan pengaruh faktor 

makro ekonomi terhadap premi risiko pasar saham. Di indonesia, penelitian yang 

menggunakan model APT adalah Anantayoga (2013) yang menunjukkan bahwa 

inflasi, kurs dan harga minyak berpengaruh terhadap saham sektoral. Megawati 

(2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa model APT dapat menjelaskan 

tingkat premi risiko saham di bursa efek. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta 

adanya ketertarikan dari penulis untuk mengetahui perilaku saham-saham yang 

ada di BEI terkait return dan premi risiko saham maka dilakukan penelitian 

mengenai Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Return dan 

Premi Risiko Saham Menggunakan Model Arbitrage Pricing Theory. 
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Rumusan Masalah 

 

 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular dan alternatif investasi yang menarik dalam pasar modal karena akan 

memberikan kemungkinan return yang tinggi kepada investor. Harga saham 

bersifat fluktuatif karena sifat komoditasnya yang peka terhadap perubahan-

perubahan faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Dalam penelitian 

ini akan mencermati faktor eksternal makroekonomi, yang diwakili oleh inflasi, 

nilai tukar mata uang Dollar Amerika (USD) dan harga minyak sebagai variabel 

dalam menentukan model APT.  

Variabel-variabel tersebut menarik untuk dipilih dengan pertimbangan 

antara lain bahwa minyak bumi sebagai bahan bakar merupakan komponen yang 

penting dibutuhkan oleh industri dalam proses produksi, tidak hanya bagi 

perusahaan manufacture, perusahaan trading pun sangat dipengaruhi oleh 

kenaikan/ penurunan harga minyak. Komoditas energi lainnya seperti batubara, 

minyak mentah menjadi acuan penetapan harganya, dengan turunnya harga 

minyak sudah tentu harga batubara juga akan turun. Dengan kenaikan harga 

minyak, maka otomatis pelaku usaha akan menaikkan barang atau jasa yang 

dihasilkannya guna mengimbangi kenaikan biaya produksimya. Nilai tukar 

Rupiah yang stabil akan memberikan ruang untuk berkembang bagi dunia usaha 

di Indonesia. Salah satu fungsi penting Bank Indonesia adalah dalam mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai Rupiah hal ini menandakan bahwa betapa 

pentingnya kestabilan nilai tukar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan dalam jangka panjang 

Fluktuasi saham menuntut para investor untuk selalu memperhatikan 

tingkat expected return atas investasi yang telah dilakukan sebagai kompensasi 

atas risiko yang akan dihadapi. Model APT (Arbitrage Pricing Theory) yang 

dikembangkan oleh Stephen A Ross merupakan salah satu pengembangan CAPM 

dalam menentukan expected return di pasar. Oleh beberapa ahli model APT 

diklaim lebih baik daripada CAPM karena harga saham tidak hanya ditentukan 

oleh indeks pasarnya secara tunggal melainkan juga ditentukan oleh banyak faktor 

makro ekonomi. Dalam model APT terdapat beberapa faktor makro ekonomi 

yang diperkirakan akan mempengaruhi return saham dan premi risiko, di 

antaranya adalah tingkat  inflasi,  kurs rupiah terhadap Dollar Amerika dan harga 

minyak dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh faktor makroekonomi (inflasi, kurs rupiah terhadap 

Dollar Amerika, dan harga minyak dunia) terhadap return saham di Bursa 

Efek Indonesia?  

2. Bagaimana pengaruh faktor makroekonomi terhadap premi risiko saham (λ) 

di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh faktor makroekonomi terhadap expected return saham 

di Bursa Efek Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah:  

1. Menganalisa pengaruh faktor makroekonomi (inflasi, kurs rupiah terhadap 

Dollar Amerika dan harga minyak dunia) terhadap return individual 

saham di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menganalisa pengaruh faktor makroekonomi terhadap premi risiko saham 

(λ) di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menganalisa pengaruh faktor makroekonomi terhadap expected return 

saham di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat baik bagi 

para investor, sedangkan secara khusus hasil penelitian ini dapat berguna bagi : 

1. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

dalam melakukan analisis saham untuk menentukan keputusan investasi. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sarana studi banding dengan 

penelitian terdahulu dan yang akan datang untuk mengamati konsistensi 

hasil penelitiannya. 

3. Bagi peneliti, dapat memperkuat kompetensi aspek manajerial di bidang 

manajemen keuangan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan explanatory 

research yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor makro 

ekonomi yaitu inflasi, kurs rupiah terhadap Dollar Amerika dan harga minyak 

dunia terhadap return saham dan premi risiko saham yang ada di Bursa Efek 

Indonesia dalam kurun waktu Januari 2009 sampai Desember 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




