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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya dampak globalisasi serta revolusi dalam 

informasi dan teknologi, pengaruh kejadian pada belahan dunia yang satu dapat 

cepat berpengaruh terhadap belahan dunia yang lain. Hal ini disebabkan pasar 

keuangan dunia yang semakin terintegrasi. Integrasi keuangan global 

mengakibatkan ekonomi global antara satu negara dengan negara yang lainnya 

saling terkait, dengan kata lain kejadian ekonomi di suatu negara dapat 

mempengaruhi tatanan sistem keuangan  di negara lainnya. 

Ada dua faktor yang diperhatikan oleh investor ketika berinvestasi dalam 

bentuk saham, yaitu return dan risiko saham. Return adalah keuntungan yang 

diperoleh investor atas investasi saham yang dilakukannya, sedangkan risiko 

merupakan perbedaan return yang diharapkan dengan return actual. Pada 

sekuritas return dan risiko secara teoritis mempunyai hubungan yang positif, 

semakin besar expected return yang diterima, maka semakin besar risiko yang 

diperoleh, begitu juga sebaliknya. Return dan risiko yang tinggi pada saham 

berhubungan dengan kondisi karakteristik perusahaan, industri dan kondisi makro 

ekonomi (Santoso 2005). Dengan adanya globalisasi dan integrasi keuangan, 

faktor makroekonomi yang memengaruhi return dan risk saham tidak hanya 

faktor makroekonomi domestik namun juga dipengaruhi oleh faktor 

makroekonomi non-domestik (internasional). 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai acuan perkembangan 

kegiatan pasar modal, digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum dan 

mengukur penurunan ataupun kenaikan harga saham (Mustakini 1998). IHSG 

memiliki volatilitas yang tinggi sehingga sangat sensitif dengan perubahan situasi 

yang terjadi dari satu waktu ke waktu (Naditia 2013).  

 

Tabel 1 Perubahan indeks harga saham di bursa global November 2008 

Negara Indeks Harga Saham 

Perubahan Indeks 

Harga Saham per 21 

Nov 2007-21 Nov 2008 

(%) 

Indonesia Jakarta Composite Index (JCI) ↓ 55,29 

Hongkong Hang Seng Index (HSI) ↓ 52,44 

Singapura Straits Time Index (STI) ↓ 50,34 

Jepang Nikkei 225 Index (N225) ↓ 46,68 

Perancis Cotation Assistee en Continu (CAC 40)  ↓ 46,98 

Jerman Financial Times Stock Excange Index (FTSE) ↓ 37,72 

Amerika 
Standard and Poor's 500 (S&P500) ↓ 43,53 

Dow Jones Industrial Average (DJI) ↓ 37,13 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

 

Pada pertengahan tahun 2007, Amerika Serikat dilanda krisis subprime 

mortgage yang puncaknya terjadi pada September 2008, yaitu saat beberapa 

lembaga keuangan raksasa yang ada di Amerika seperti Lehman Brothers, Meriill 

Lynch, AIG dan lembaga-lembaga keuangan lainnya mengumumkan 
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kebangkrutan. Imbas dari krisis subprime mortgage menyebabkan seluruh bursa 

saham di dunia mengalami koreksi yang cukup tajam. Hal tersebut tidak hanya 

terjadi di Amerika Serikat namun juga melanda Eropa dan Asia termasuk 

Indonesia. IHSG terhitung dari 21 November 2007 sampai dengan 21 November 

2008 menurun sebesar 55,29%. Sama halnya dengan IHSG, indeks harga saham 

lainnya di bursa global juga mengalami koreksi tajam seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 1.  

Sebagai pasar modal yang sedang berkembang, Bursa Efek Indonesia 

diduga sangat dipengaruhi oleh indeks pasar saham dunia dan indeks pasar saham 

Asia yang berkapitalisasi besar. Walaupun IHSG juga dipengaruhi oleh indeks 

pasar saham Asia yang berkapitalisasi besar seperti China, Jepang dan Singapura 

namun volatilitas yang tertinggi selama periode 2002 sampai dengan 2014 terjadi 

pada tahun 2008 yakni saat terjadinya krisis ekonomi global yang berasal dari 

Amerika Serikat. Indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJI) merupakan 

indeks harga saham gabungan di bursa saham New York Stock Exchange. 

Keterkaitan indeks di bursa Amerika Serikat dengan bursa yang ada di Indonesia  

seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 terlihat bahwa pergerakan harga indeks 

saham DJI dan IHSG  yang ada di Indonesia memiliki pola yang hampir sama. 

Pada saat terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008, indeks saham DJI maupun 

indeks saham IHSG sama-sam mengalami koreksi yang tajam. 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

Gambar 1 Pergerakan DJI dan IHSG periode 2002-2014 

 

Secara umum, volatilitas di pasar keuangan menggambarkan tingkat risiko 

yang dihadapi pemodal karena mencerminkan fluktuasi pergerakan harga saham. 

Dalam berbagai kasus, volatilitas di pasar keuangan dapat mengakibatkan dampak 

yang signifikan bagi perekonomian.  

Volatilitas  pasar saham di negara-negara berkembang (emerging market) 

jauh lebih tinggi dari pada negara-negara maju. Salah satu hal utama yang 

melatarbelakangi kondisi ini adalah instabilitas finansial, di negara-negara 

berkembang instabilitas finasial lebih rentan dibandingkan dengan negara-negara 

maju (Kaminsky 1999). Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi terdahulu, 

tingkat volatilitas yang tinggi dapat menghambat partisipasi investor,  

meningkatkan biaya modal dan menghambat perusahaan untuk masuk ke dalam 

bursa. Saat terjadinya krisis global pada 2008 seperti yang terlihat pada Tabel 1, 
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indeks harga saham di negara-negara berkembang cenderung mengalami koreksi 

yang lebih tajam dibanding dengan negara-negara maju. 

 

Tabel 2 Indikator pasar modal Indonesia tahun 2002-2013 

Indeks per tahun IHSG Naik/Turun 

2002 424,95  
2003 691,9 ↑ 
2004 1000 ↑ 
2005 1163 ↑ 
2006 1806 ↑ 
2007 2746 ↑ 
2008 1355 ↓ 
2009 2534 ↑ 
2010 3704 ↑ 
2011 3822 ↑ 
2012 4317 ↑ 
2013 4274 ↓ 

Sumber : Bursa Efek Indonesia. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Bapepam (2011) menyatakan bahwa pada 

tahun 2008 ketika IHSG sedang dalam tren menurun seperti yang terlihat pada 

Tabel 2, volatilitas justru meningkat sedangkan ketika IHSG dalam keadaan 

meningkat periode 2009 sampai dengan 2010 volatilitas cendrung stabil dan tidak 

menggambarkan panic buying. Ketika terjadi penurunan maka risiko 

ketidakpastian return yang diperolah semakin besar karena investor cendrung 

melakukan panic selling terhadap saham yang dimilikinya sehingga menunjukan 

volatilitas. 

 

Tabel 3 Peringkat pertumbuhan indeks saham global 2014 

Bursa Peringkat Pertumbuhan (%) 

Tiongkok 1 49,61 

India 2 29,29 

Filipina 3 22,76 

Indonesia 4 22,29 

Thailand 5 15,24 

Amerika Serikat 6 8,82 

Jepang 7 7,12 

Singapura 8 6,27 

Hongkong 9 0,84 

Australia 10 0,73 

Inggris 11 -2,36 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah membuka bursa saham 

bagi investor asing yang berinvestasi di seluruh dunia. Modal yang tertanam di 
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pasar modal Indonesia dikomposisi oleh dana dari investor asing  sebesar 65% 

dan komposisi dana dari investor domestik sebesar 35%. Masuknya dana asing 

akan mendorong investasi lokal (domestic) terus berkembang. IHSG merupakan 

acuan perkembangan kegiatan pada pasar modal di Indonesia, IHSG digunakan 

untuk meniliai situasi pasar secara umum dan mengukur penurunan dan kenaikan 

harga saham (Mustakini 1998). Dapat dilihat pada Tabel 3, secara year to date 

sejak awal tahun yakni 1 Januari 2014 sampai dengan ditutup pada tanggal 31 

Desember 2014 IHSG mencatatkan kenaikan sebesar 22,29 persen, hal ini 

menyebabkan IHSG menduduki pringkat keempat sebagai bursa yang memiliki 

pertumbuhan terbaik di dunia.  

Kondisi makroekonomi berpengaruh pada volatilitas saham di suatu negara, 

hal ini dikarenakan kondisi makroekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi 

operasi perusahaan sehari‐hari. Kemampuan investor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi makroekonomi dimasa datang akan sangat berguna dalam 

pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor 

harus mempertimbangkan beberapa indikator makroekonomi yang bisa membantu 

investor dalam membuat keputusan investasinya (Kewal 2012). Indikator 

makroekonomi yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi 

suku bunga, inflasi, kurs rupiah, harga minyak dunia dan harga emas dunia. 

Pada masa krisis 2008 return saham terkoreksi tajam sedangkan fluktuasi 

tingkat inflasi mengalami peningkatan, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2. 

Namun demikian menurut  Halim (2013), fluktuasi tingkat bunga dan inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas return saham. Sedikit berbeda 

dengan hasil penelitian Halim (2013), menurut Mardiyati & Rosalina (2013) 

menyatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh positif 

terhadap volatilitas return saham namun tidak signifikan.  

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia (data diolah) 

Gambar 2 Pergerakan Inflasi dan IHSG periode 2002-2014. 

 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu daya tarik bagi investor ketika 

menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi 

dalam bentuk saham akan tersaingi. Menurut Cahyono dalam Mardiyati dan 

Rosalina (2013) terdapat dua penjelasan kenaikan suku bunga yang dapat 

mendorong harga saham ke bawah. Pertama, kenaikan suku bunga mengubah peta 

hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga akan memotong laba perusahaan. 
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Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga labanya 

bisa terpangkas. 

 

 
Sumber : Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

Gambar 3 Pergerakan BI rate  dan IHSG periode 2002-2014 

 

Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan 

harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan menunda 

pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan perusahaan 

menurun dan hal ini akan menyebabkan penurunan laba sehingga akan menekan 

harga saham. Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa pada masa krisis 2008 return 

saham terkoreksi tajam sedangkan fluktuasi tingkat bunga mengalami 

peningkatan. 

Stabilitas terhadap nilai tukar mata uang suatu negara merupakan suatu hal 

yang sangat penting karena berdampak pada tingkat perekonomian negara tersebut 

(Yuswandy 2012). Perubahan nilai tukar dapat memberikan dampak yang berbeda 

terhadap nilai indeks di Bursa Efek Indonesia karena mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Terdepresiasinya rupiah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 

yang berorientasi pada ekspor sehingga nilai indeks di BEI semakin meningkat. 

Tetapi terdepresiasinya rupiah juga dapat menyebabkan menurunnya nilai indeks 

di BEI karena pasar uang dapat menghasilkan return yang lebih tinggi sehingga 

investor lebih tertarik menanamkan uangnya di pasar uang (Asih 2012).  

 

 
Sumber : Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

Gambar 4 Pergerakan USD/IDR dan IHSG periode 2002-2014 

 



 

6 

 

Menurut Mardiyati & Rosalina (2013) nilai tukar memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap indeks harga saham. Bertentangan dengan pendapat 

Mardiyati & Rosalina (2003), Aamir et al (2012) memperoleh hasil penelitian 

bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap volatilitas 

harga saham, hal yang sama juga jelas terlihat pada Gambar 4 dimana saat krisis 

2008 harga saham IHSG terkoreksi tajam diikuti dengan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar melemah (terdepresiasi). 

Investasi dalam bentuk emas dipercaya sebagai salah satu komoditi yang 

menguntungkan disebabkan selain harganya yang cenderung mengalami 

peningkatan, emas juga merupakan bentuk investasi yang sangat liquid karena 

dapat diterima di wilayah atau di negara mana pun. Ketika potensi imbalan 

(return) berinvestasi dalam saham atau obligasi tidak lagi menarik dan dianggap 

tidak mampu mengompensasi risiko yang ada, maka investor akan mengalihkan 

dananya ke dalam aset riil seperti logam mulia atau properti yang dianggap lebih 

layak dan aman (Rusbariand et al 2012). Sutanto et al (2013) menyatakan bahwa 

harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,  hal yang 

sama juga dinyatakan oleh (Silim 2013) bahwa harga emas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham. Pada Gambar 5 ditampilkan pergerakan 

harga indeks saham IHSG dan harga emas dunia selama 11 tahun terkahir. 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia dan Indexmundi (data diolah) 

Gambar 5 Pergerakan Harga Emas Dunia dan IHSG periode 2002-2014 
 

Volatilitas harga saham menggambarkan perubahan harga penutupan sebuah 

saham atau indeks saham yang tejadi selama kurun waktu pengamatan tertentu. 

Berfluktuasinya harga penutupan tersebut dapat dikarenakan oleh faktor internal 

perusahaan emiten saham yang bersangkutan, misalnya akibat perubahan tingkat 

keuntungan atau nilai buku perusahaan tersebut atau sebagai imbas dari faktor 

eksternal seperti guncangan (shock) yang terjadi pada indeks saham asing, faktor-

faktor makroekonomi seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, harga minyak dunia, 

harga emas dunia, serta rumor atau sentimen yang berkembang di dalam pasar 

saham sendiri. Bagi investor, volatilitas harga sangat penting untuk diamati karena 

menjadi dasar untuk menghitung volatilitas return. 
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Perumusan Masalah 

Globalisasi memungkinkan adanya hubungan saling terkait dan saling 

mempengaruhi antara pasar modal di dunia. Krisis subprime mortagage yang 

terjadi di Amerika berdampak luas ke seluruh negara-negara di dunia termasuk 

Indonesia. Salah satu dampaknya menjalar melalui financial market yang 

berdampak pada volatilitas indeks saham IHSG. Selain kondisi global, perubahan 

variabel makroekonomi suatu negara juga turut mempengaruhi volatilitas indeks 

saham suatu negara.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakterisitik volatilitas return saham pada indeks saham IHSG 

periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi global? 

2. Bagaimana pengaruh indeks saham Amerika (Dow Jones Industrial) terhadap 

volatilitas return indeks saham IHSG selama periode sebelum dan sesudah 

krisis ekonomi global? 

3. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (nilai tukar, inflasi dan BI-rate) 

dan harga emas dunia terhadap volatilitas return indeks saham IHSG periode 

sebelum dan sesudah krisis ekonomi global? 

4. Bagaimana risiko investasi saham pada indeks saham IHSG periode sebelum 

dan sesudah krisis ekonomi global? 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melihat karakteristik volatilitas return saham pada indeks saham IHSG periode 

sebelum dan sesudah krisis ekonomi global. 

2. Melihat pengaruh pasar saham Amerika (Dow Jones Industrial) terhadap 

volatilitas return indeks saham IHSG yang ada di Bursa Efek Indonesia selama 

periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi  global. 

3. Mengkaji lebih dalam tentang pengaruh pengaruh variabel makroekonomi 

(nilai tukar, inflasi dan BI-rate) dan harga emas dunia terhadap volatilitas 

return indeks IHSG yang ada di Bursa Efek Indonesia periode sebelum dan 

sesudah krisis ekonomi  global. 

4. Mengetahui risiko investasi saham pada indeks saham IHSG periode sebelum 

dan sesudah krisis ekonomi global 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak terkait seperti: 

1. Penulis : dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan volatilitas saham. 

2. Investor: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi calon investor untuk mengambil keputusan 

dalam berinvestasi.  

3. Bagi emiten:  dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan perusahaan.  
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4. Akademisi : mengevaluasi teori-teori yang ada dan metodologi yang digunakan 

dapat menjelaskan fenomena dalam pasar saham. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari indeks 

harga saham Amerika (DJI) dan variabel makroekonomi terhadap volatilitas 

return indeks saham IHSG. Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu: 

1. Indeks saham yang digunakan adalah: Indonesia (IHSG) dan Amerika Serikat 

(DJI) sebagai negara yang dianggap sebagai leader perekonomian dunia dan 

sumber terjadinya krisis suprime mortgage. 

2. Variabel makroekonomi yang digunakan adalah tingkat inflasi, BI-rate, nilai 

tukar, harga emas dunia. 

3. Rentang waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah  6 tahun sebelum dan 

sesudah krisis global suprime mortgage yaitu dari 2002-2014. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ARCH/GARCH 

untuk melihat pengaruh variabel makroekonomi (inflasi, BI-rate dan nilai tukar) 

dan harga emas dunia serta DJI terhadap volatilitas return indeks saham IHSG. 

Kemudian digunakan VaR (Value at Risk) untuk menghitung tingkat risiko 

investasi pada indeks saham IHSG. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Konsep Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal baik 

langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti investor 

akan mendapatkan jumlah keuntungan dari hasil penanaman modal (hamid 1995). 

Sedangkan menurut Bodie dan Marcus (2005), investasi merupakan kegiatan 

menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu, dengan 

harapan investor akan memperoleh pengembalian (return) dan atau meningkatkan 

investasinya. Investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: real asset dan 

financial asset. Real asset adalah investasi yang secara fisik dapat dilihat 

keberadaannya, seperti: tanah, bangunan, logam mulia, dan sebagainya. Financial 

asset adalah klaim perusahaan dari pihak pemilik aset. Klaim tersebut biasanya 

dinyatakan ke dalam bentuk sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan 

kepemilikan aset keuangan (Jones 2004).  

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan analisis adalah penelitian yang 

bersifat non real atau financial asset. Dimana yang menjadi tujuan dari investasi 

ini adalah keuntungan yang didapat dari adanya perubahan harga saham yang 

menciptakan return (kembalian) yang berupa capital gain atau capital loss. 

Mustakini (1998) menyatakan bahwa capital gain atau capital loss adalah 

keuntungan atau kerugian yang diterima karena selisih antara harga jual dan harga 

beli suatu instrumen investasi. Besarnya capital gain akan positif bilamana harga 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




