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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Selama periode 2008-2013, kinerja Sektor Pertanian mengalami 
pertumbuhan positif sebesar 5.89% per tahun. Pada tahun 2012 kontribusi Sektor 
Pertanian terhadap total PDB Indonesia sebesar 1 190 triliun (14.44%), kontribusi 
terbesar kedua setelah Sektor Industri Pengolahan (23.94%) dan diatas Sektor 
Pertambangan dan Penggalian (11.78%)(Deptan, 2013). Menurut data strategis 
BPS (2012), total nilai ekspor komoditas Sektor Pertanian pada tahun 2012 
sebesar US$ 33.69 milyar, dimana 96.4% atau setara dengan US$ 32.48 milyar 
berasal dari sumbangan ekspor komoditas perkebunan. Dengan jumlah ekspor 
tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di 
dunia menggantikan posisi Malaysia sejak 2007. Selain itu, Subsektor Perkebunan 
merupakan satu-satunya komoditas yang memberikan kontribusi positif pada 
neraca perdangan. Secara ringkas dijelaskan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Ekspor impor pertanian menurut subsektor, 2008-2012 (juta Ton) 
No Sub Sektor Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 
1 Perkebunan 

Ekspor 
 

27.36 
 

21.58 
 

30.70 
 

40.68 
 

32.47 
 Impor 4.53 3.94 6.02 8.84 4.51 
 Neraca 22.83 17.63 24.67 31.84 27.96 
2 Peternakan 

Neraca 
 

-0.20 
 

-1.37 
 

-1.81 
 

-1.44 
 

-2.14 
3 Hortikultura 

Neraca 
 

-0.49 
 

-0.69 
 

-0.90 
 

-1.19 
 

-1.30 
Sumber: Departemen Pertanian (2013) 
 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju di dunia 
pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi, berimbang, berkeadilan 
dan berkelanjutan. Subsektor Perkebunan sebagai salah satu sektor penopang 
pertumbuhan perekonomian diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan 
menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. 

Indonesia saat ini memiliki produktivitas 3,8 Ton/Ha, yang masih jauh di 
bawah produktivitas Malaysia 4,6 Ton/Ha dan masih sangat jauh dibandingkan 
dengan potensi produktivitas yang dapat dihasilkan (7 Ton/Ha). Permasalahan 
akses yang kurang memadai dari perkebunan ke tempat penggilingan, kapasitas 
yang kurang memadai pada proses penyulingan dan industri hilir, membuat 
rendahnya margin dari rantai nilai tersebut yang membuat kurang menariknya 
rantai nilai tersebut bagi investor (Menko Perekonomian, 2013). Realisasi 
investasi pada Subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan di Indonesia, 
menunjukkan, selama kurun waktu 2010-2012 baik dari PMDN dan PMA 
mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan sektor lainnya PMDN 
pada tahun 2012 sebesar Rp. 9.63 triliun, jumlah ini masih di bawah PMDN pada 
sektor sekunder (Rp. 49.88 triliun) dan sektor tersier (Rp. 21.92 triliun). Secara 
ringkas nilai realisasi investasi menurut sektor pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Realisasi investasi PMDN menurut sektor, 2008-2012 (Rp Trilun) 
Tahun 2010 2011 2012 

PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA 
Sektor Primer 12.13 3.03 16.52 4.88 20.36 5.93 
Tanaman Pangan & Perkebunan 8.72 0.75 9.36 1.22 9.63 1.60 
Sektor Sekunder 25.61 3.33 38.53 6.78 49.88 11.77 
Industri Hasil Pertanian 16.94 1.26 10.25 1.72 14.09 2.60 
Industri Tekstil 8.24 2.07 27.28 5.06 31.33 8.69 
Sektor Tersier 22.88 9.83 20.94 7.80 21.92 6.86 
Sumber: Departemen Pertanian (2013) 
 

Pasar saham merupakan sumber sarana bagi pendanaan Perusahaan untuk 
melakukan kegiatan pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 
lain-lain. Saham Subsektor Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang 
memiliki tingkat pertumbuhan yang baik. Salah satu indikatornya adalah Indeks 
Saham Pertanian tahun 2013 pada level 2 139 poin sebagai indeks sektoral 
terbesar di BEI. Subsektor Perkebunan menyumbang 90.51% dari total market 
capital Indeks Saham Sektor Pertanian. Dengan total market capital 122.785 
triliun pada Desember 2013, meningkat dari total market capital Desember 2007 
yaitu sebesar 93.619 triliun (meningkat 31.15%). Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa Subsektor Perkebunan membutuhkan pendanaan jangka panjang dan 
merupakan pasar saham yang menarik bagi investor. 

Pasar saham merupakan pasar yang sangat terpengaruh oleh sentimen, 
terutama sentimen negatif baik dari pasar saham lain maupun dari indikator- 
indikator makroekonomi. Indeks Saham Sektor Pertanian menempati posisi 
pertama yang paling rawan terhadap guncangan eksternal (Tabel 3). 
 

Tabel 3 Dampak krisis 2008 terhadap indeks sektoral  
Periode IHSG AGRI MINING TRADE MISC-IND BASIC-IND 
Juni 2008 2 349 3 061 3 415 356 360 200 
Oktober 2008 1 256 738 1 095 158 199 112 
persen perubahan -46.50% -75.89% -67.92% -55.50% -44.55% -43.92% 
 
Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang melanda beberapa perekonomian 
dunia, dampak dari krisis ini juga berimbas terhadap perekonomian nasional dan 
berdampak sangat besar pada pasar keuangan terutama pasar saham. Krisis ini 
menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi di beberapa negara termasuk 
Indonesia yang diikuti dengan kenaikan suku bunga dan nilai tukar US$ Dollar. 
Tekanan inflasi berdampak terhadap pengeluaran untuk memproduksi barang dan 
jasa menjadi lebih besar. Selain itu inflasi juga meningkatkan nilai tukar US$ 
Dollar terhadap Rupiah, kemudian diikuti pula oleh naiknya tingkat Suku Bunga 
BI rate. Hal ini menyebabkan perubahan harga saham pada Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) sebagai ukuran menarik tidaknya suatu investasi saham 
mengalami koreksi cukup tajam sebanyak -46.50% dan keseluruhan saham sektor 
ketika itu juga mengalami koreksi pada harga sahamnya. Sektor Saham Pertanian 
mengalami koreksi yang sangat tajam, yaitu sebesar -75.89% pada harga 
sahamnya. Tabel 3 menjelaskan persen perubahan empat indeks yang paling 
terkena dampak pengaruh krisis 2008. Besarnya dampak perubahan 
makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan kurs menyebabkan pergerakan 
Indeks Saham Pertanian mengalami penurunan yang sangat tajam. 
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Ada beberapa studi yang relatif berfokus dalam menguji pengaruh variabel 
makroekonomi dan return saham baik secara regional maupun global. Studi 
regional dilakukan oleh Nofiatin (2013), Mardiyati dan Rosalina (2013), Jayadin 
(2011), Kewal (2012), Wijaya (2008), dan Octafia (2013). Penelitian mengenai 
hubungan variabel makroekonomi dan return saham masing-masing di sektor 
BEI. Penelitian mengenai hubungan variabel makroekonomi dan return saham 
dalam sekala global telah dilakukan oleh Issahaku et al. (2013), Mohanamani dan 
Sivagnanasithi (2014), Gan et al. (2006), Herve et al. (2011), Hsing (2011), 
Hussin et al. (2012), Basher dan Sadorsky (2006), McSweeney dan Worthington 
(2008). Metode penelitian serupa Vector Auto Regression (VAR)/Vector Error 
Correction Model (VECM) dilakukan oleh Hadi (2003) dan Abu (2011). Meneliti 
hubungan timbal balik variabel makroekonomi dan return saham masing-masing 
di sektor BEI. 

Ekonometrika deret waktu adalah teknik ekonometrika untuk menganalisis 
perilaku data deret waktu. Dengan mengetahui pola dan struktur hubungan antar 
peubah tersebut, model ekonometrika dapat digunakan untuk menjelaskan struktur 
hubungan antar peubah ekonomi (makroekonomi) yang dapat dijadikan dasar 
untuk melakukan peramalan (forecasting) atau pun sebagai dasar untuk 
memprediksi harga saham. Beberapa metode prediksi antara lain adalah metode 
VAR/VECM. Model VAR/VECM digunakan untuk menjelaskan perilaku dinamis 
antar variabel yang diamati dan saling mempunyai keterkaitan dan akan diuraikan 
lebih lanjut melalui fungsi propertinya. Dengan melakukan peramalan kita dapat 
memprediksi waktu serta dampak guncangan dari variabel makroekonomi 
terhadap kinerja saham khususnya pada Subsektor Perkebunan, sehingga investor 
dapat mempertimbangkan dan menentukan keputusan yang tepat. 
 

Perumusan Masalah 
 

Runtuhnya stabilitas ekonomi global pada krisis tahun 2008, menyebabkan 
perubahan harga saham pada IHSG dan keseluruhan saham sektor ketika itu juga 
mengalami koreksi pada harga sahamnya. Indeks Saham Sektor Pertanian 
menempati posisi pertama yang paling rawan terhadap guncangan eksternal. 
Secara makro, indikator makroekonomi Indonesia mengalami penurunan pada 
tahun 2013. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator makroekonomi, di 
antaranya laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2013 sebesar 5.83% lebih 
rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar 6.2%. Inflasi yang terjadi year on year 
7.66% lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi year on year tahun 2012 sebesar 
3.66%. Penurunan nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp 9 929/Dollar AS membuat 
Rupiah berada pada posisi yang rendah dan melemah pada tahun 2013 jika 
dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2013). 

Sentimen negatif yang kemudian timbul dapat ditandai dengan tingginya 
ketidak pastian return investasi yang diperoleh investor akibat fluktuasi harga 
saham yang berlebihan. Gejolak pasar global akan disertai dengan kekhawatiran 
terjadinya penurunan kinerja pasar saham, sehingga disikapi dengan penarikan 
dana (capital outflow) secara besar-besaran dan mendadak, sehingga berdampak 
pada meningkatnya volatilitas pasar saham Indonesia. Hasil penelitian Sriwardani 
(2008) yang meneliti tentang pengaruh indikator makroekonomi global dan 
Indonesia terhadap pergerakan IHSG dan JII, dengan menggunakan metode 
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Vector Autoregressive (VAR) dan Impulse Response Function (IRF). Hasil 
penelitian menunjukkan variasi pergerakan harga minyak dunia, Fed Fun Rate, 
Indeks Dow Jones, inflasi dan nilai tukar menerangkan variasi pergerakan JII 
dengan Adjusted R2 sebesar 99.5%, dan untuk IHSG sebesar 99.6%. dan JII 
(99,5%). Inflasi merupakan faktor fundamental makro dari indikator 
makroekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, kondisi 
ini menggambarkan harga-harga barang secara umum meningkat sehingga 
melemahkan daya beli masyarakat. Demikian juga tingkat Suku Bunga SBI, 
naiknya tingkat bunga akan mendorong masyarakat untuk menabung, dan malas 
untuk berinvestasi di sektor riil. Kondisi ini akan membuat pasar saham menjadi 
tidak menentu, investasi di pasar saham tidak dapat memberikan kepastian return 
bagi para pelaku bursa. Nilai tukar atau kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 
memiliki pengaruh ketergantungan sektor bisnis di Indonesia terhadap Dollar 
Amerika baik untuk keperluan ekspor maupun impor. Kondisi ini akan 
berpengaruh pada kinerja pasar saham, akibatnya pasar saham menghadapi 
ketidakpastian yang tinggi, dan hal ini akan berpengaruh pada harga saham-saham 
serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Dengan mengetahui pola dan struktur hubungan antar peubah tersebut, 
model ekonometrika dapat digunakan untuk menjelaskan struktur hubungan antar 
peubah ekonomi (makroekonomi) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan 
peramalan (forecasting) atau pun sebagai dasar untuk memprediksi harga saham. 
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap return 
saham adalah menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT). Model APT 
memiliki keunggulan dibandingkan dengan model lainnya, karena harga saham 
tidak hanya ditentukan oleh indeks pasarnya secara tunggal (CAPM) melainkan 
juga ditentukan oleh banyak faktor makroekonomi. Beta ( ) dalam lingkup APT 
merupakan ukuran kepekaan suatu sekuritas terhadap jumlah faktor yang belum 
teridentifikasi secara sistematis. Sedangkan beta dalam lingkup CAPM 
menunjukkan kepekaan suatu sekuritas terhadap market return ( ) yang telah 
teridentifikasi. Ukuran risiko ( ) dan imbal hasil dapat dijelaskan menggunakan 
model faktor. Selanjutnya dilakukan pembentukan INDEX proxy yang terdiri dari 
komposisi saham-saham terpilih melalui metode asset pricing menggunakan APT. 
Tujuan dari pembentukan INDEX proxy adalah untuk sebagai pembanding kinerja 
saham individu terhadap kinerja saham-saham gabungan terpilih (proxy). Tujuan 
akhir dari penelitian ini menganalisis hubungan timbal balik peran variabel 
makroekonomi dalam menjelaskan pergerakan return saham individu dan indeks 
gabungan menggunakan metode Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error 
Correction Model (VECM). Secara garis besar terdapat empat hal yang ingin 
diperoleh dari pembentukan sebuah sistem persamaan yaitu deskripsi data, 
peramalan, inferensi struktural dan analisis kebijakan. Analisa Forecasting dapat 
menekstrapolasi nilai saat ini dan masa depan seluruh variabel dengan 
memanfaatkan seluruh informasi masa lalu variabel. Impulse Response Functions 
(IRF) digunakan untuk mengetahui respon saat ini dan masa depan dari setiap 
variabel akibat perubahan atau shock suatu variabel tertentu. Forecast Error 
Decomposititon (FEDV), memprediksi kontribusi persentase varians setiap 
variabel terhadap suatu perubahan tertentu. Selanjutnya alat analisis Granger 
Causality test mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Spesifikasi 
VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar 
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konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan 
keberadaan dinamisasi jangka pendek. Dalam penelitian ini akan mencermati 
faktor makroekonomi yang diperkirakan akan mempengaruhi return saham, 
diantaranya adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), inflasi, kurs 
Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak mentah dunia (West Texas 
Intermediate), Indeks Pertanian dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pengaruh pergerakan variabel makroekonomi (Suku Bunga SBI, 

nilai tukar valas Dollar Amerika, Inflasi, tingkat perubahan harga minyak, 
Indeks Pertanian dan Indeks Harga Saham Gabungan) terhadap return saham 
individual Subsektor Perkebunan pada beberapa periode mendatang? 

2. Bagaimana pengaruh pergerakan variabel makroekonomi terhadap INDEX 
proxy dari emiten terpilih pada beberapa periode mendatang? 

 
Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, antara lain : 
1. Menganalisis pengaruh pergerakan variabel makroekonomi (Suku Bunga SBI, 

nilai tukar valas Dollar Amerika, Inflasi, tingkat perubahan harga minyak dan 
Indeks Harga Saham Gabungan) terhadap return dan meramalkan harga 
saham individual Subsektor Perkebunan. 

2. Menganalisis pengaruh pergerakan dan meramalkan variabel makroekonomi 
terhadap INDEX proxy dari emiten terpilih. 

 
Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

investor, sedangkan secara khusus hasil penelitian ini dapat berguna bagi : 
1. Bagi peneliti, agar dapat lebih mengetahui pengaruh variabel ekonomi 

terhadap return dan risiko dari sampel kelompok Subsektor Perkebunan. 
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

gambaran, sehingga mereka dapat menginvestasikan dananya dengan optimal. 
3. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian terbatas pada saham-saham yang termasuk dalam kelompok 
Subsektor Perkebunan pada Bursa Efek Indonesia. Pengujian dilakukan pada 
saham yang secara konsisten terdaftar (listed) sejak Juni 2007 hingga Desember 
2013 yang diperoleh dari software eTrading. Penelitian ini bersifat exploratory 
research dan mengkaji mengenai pengaruh pergerakan faktor makroekonomi 
terhadap return kelompok saham Subsektor Perkebunan dengan menggunakan 
metode Arbitrage Pricing Theory (APT). Serta menganalisis seberapa besar 
variabel makroekonomi mempengaruhi return saham Subsektor Perkebunan 
menggunakan metode Vector Autoregression (VAR)/Vector Error Correction 
Model (VECM). 
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