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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang

Jumlah Saham

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dan
berupaya dalam pembangunan negara sampai saat ini, upaya yang dilakukan
adalah peningkatan perekonomian negara. Salah satu aspek yang dapat
membantu perkembangan perekonomian negara adalah adanya kegiatan
investasi. Investasi dilakukan oleh seorang investor di pasar modal yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dengan jumlah tertentu.
Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh para investor adalah adanya return
saham. Return saham sendiri memiliki hubungan yang positif risiko yang akan
diterima oleh para investor (high risk high return) (Brealey et al.2007).
Perkembangan pasar modal di Indonesia ditunjukkan dengan besarnya
volume perdagangan di pasar modal. Volume perdagangan saham menunjukkan
jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu dan dapat
dipengaruhi oleh banyaknya investor yang menanamkan modalnya. Volume
perdagangan saham dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 Volume perdagangan saham pada tahun 2007- 2014 di Indonesia
Gambar 1 menunjukkan volume perdagangan IHSG yang terus meningkat,
akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2008. Meningkatnya volume
perdagangan IHSG menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang semakin
tinggi dan menunjukkan kinerja pasar modal secara keseluruhan. Sama halnya
dengan indeks sektoral, sebagian besar indeks sektoral mengalami penurunan,
tetapi terdapat beberapa sektor yang tetap mengalami peningkatan, yaitu sektor
pertambangan serta sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang masingmasing mengalami peningkatan sebesar 4,16% dan 27,41%. Penurunan tersebut
dikarenakan terjadinya krisis keuangan subprime mortgage yang melanda
Amerika Serikat (AS) sehingga dilakukan penghentian perdagangan oleh Bursa
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Efek Indonesia (BEI). Selain itu, adanya krisis Eropa yang menyebabkan
penurunan volume perdagangan yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2012.
Akan tetapi, setelah tahun 2012 volume perdagangan IHSG semakin meningkat,
hal ini menunjukkan pemulihan indikator ekonomi sudah semakin membaik.
Dalam melakukan investasi, terdapat hal yang harus diperhatikan oleh para
investor, yaitu return saham. Setiap tahunnya return saham di BEI terus
mengalami fluktuasi. Fluktuasi dari return saham IHSG dan nilai tukar dapat
dilihat pada Gambar 2.
0,8

1,5

0,6

1

0,4
0,5

0,2
0

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,5

-0,2
-0,4

-1

-0,6

-1,5

-0,8
Pertanian

Pertambangan

Industri dasar dan kimia

Industri konsumsi

Properti, Real Estate dan konstruksi bangunan

Infrastruktur, utilities & transportasi

Keuangan

Perdagangan, Jasa & Investasi

Industri lainnya

IHSG

Sumber: Yahoo Finance 2015 (data diolah)

Gambar 2 Return saham periode 2006-2014 di Indonesia
Gambar 2 menunjukkan bahwa return saham IHSG dan indeks saham
sektoral mencapai return tertinggi pada tahun 2009, sedangkan return saham
terkecil terjadi pada tahun 2008. Return IHSG terbesar mencapai 0,63 dan return
terkecil sebesar -0,71. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pengaruh krisis
subprime mortgage yang terjadi pada tahun 2008 dan krisis Eropa yang
dikarenakan adanya defisit fiskal yang tinggi dan utang pemerintah yang
semakin meningkat. Beban hutang yang meningkat tersebut seiring dengan
upaya dalam penutupan defisit negara (Bappenas 2011). Penurunan return
saham tersebut disebabkan munculnya aktivitas deleveraging, dimana investor
asing yang mengalami kesulitan likuiditas terpaksa menarik dana yang
ditanamkan di BEI. Hal tersebut juga menyebabkan investor domestik yang
memiliki perilaku risk averse yang berlebihan ikut menarik dananya yang
ditanamkan di BEI. Akibat kejadian tersebut return saham di pasar modal
Indonesia mengalami penurunan (Outlook Ekonomi Indonesia 2009).
Dalam pasar modal, IHSG biasanya digunakan sebagai acuan dalam
berinvestasi, sama halnya dengan indeks saham sektoral tersebut dapat dijadikan
indikator dalam menggambarkan pergerakan harga dan return saham
berdasarkan sektor usahanya. Pergerakan return tersebut dapat menggambarkan
kondisi pasar modal, yaitu peningkatan return saham menunjukkan kondisi
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pasar sedang baik dan para investor optimis bahwa investasi di pasar modal juga
akan menguntungkan.
Terdapat hal-hal yang mempengaruhi return dan risiko baik secara internal
maupun eksternal. Secara internal, menurut Prihantini (2009), Hardiningsih
(2001), dan Faried (2008) menjelaskan bahwa faktor internal telah menunjukkan
kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan
return saham. Faktor lainnya adalah faktor eksternal atau faktor makroekonomi.
Hal tersebut perlu dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi karena
dapat menimbulkan fluktuasi harga dan return saham khususnya saham IHSG
dan indeks sektoral. Faktor makroekonomi juga tidak dapat dikendalikan oleh
pelaku usaha sehingga diharapkan para stakeholder bekerjasama dalam
merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan pasar modal Indonesia
(Law dan Ibrahim 2014, Rachman 2012).
Perumusan Masalah
Kondisi perekonomian suatu negara akan berdampak pada jumlah investor
yang menanamkan modalnya di pasar modal. Pada dasarnya para investor dalam
menanamkan modalnya biasanya melihat perkembangan dari IHSG dan Indeks
Sektoral yang menunjukkan perkembangan saham secara keseluruhan dan
perkembangan saham pada setiap sektor. Oleh karena itu, para investor sering
menggunakan IHSG dan Indeks Sektoral sebagai acuan apabila akan
menanamkan modal di pasar modal.
Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan di
pasar modal. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi return saham adalah
kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi para investor dalam
menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan apabila kondisi makroekonomi
mengalami guncangan maka akan menyebabkan return saham yang akan
didapatkan para investor juga akan berfluktuasi. Selain itu terdapat beberapa
faktor yang berpengaruh antara lain defisit neraca perdagangan, defisit neraca
fiskal, dan utang pemerintah.
Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel
makroekonomi terhadap return saham baik secara global maupun secara regional.
Secara global telah dilakukan oleh El-Nader dan Alraimony (2012), Issahaku et
al. (2013), Iqbal et al. (2013), Namini dan Nasab (2015), Fatima dan Bashir
(2014), Riman et al. (2014), Nantwi et al. (2011), Mazuruse (2014). Secara
regional telah dilakukan oleh Bhatti et al. (2015), Zare (2015), Muthia (2014)
serta Law dan Ibrahim (2014). Secara umum hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar variabel makroekonomi memiliki pengaruh
terhadap return saham. Akan tetapi menurut Kirui et al. (2014) menunjukkan
bahwa variabel makroekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap return saham, perbedaan hasil tersebut dikarenakan perbedaan stuktur
pasar modal pada masing-masing negara.
Penelitian di Indonesia telah dilakukan oleh Sodikin (2007), Rachman
(2012), Astungkoro (2010), dan Ilham (2014) menunjukkan bahwa sebagian
besar variabel makroekonomi berpengaruh terhadap return saham. Namun
dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan hasil pada setiap variabel
makroekonomi, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sektor yang diteliti
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di BEI. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan penelitian pengaruh
variabel makroekonomi terhadap return saham dengan melibatkan seluruh
indeks sektoral dengan penambahan variabel yang belum dilakukan sebelumnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian
mengenai permasalahan yaitu:
1. Bagaimana pengaruh jangka pendek return saham IHSG dan indeks saham
sektoral terhadap variabel makroekonomi ?
2. Bagaimana perubahan respon dari return saham IHSG dan indeks sektoral
apabila terjadi guncangan variabel makroekonomi?
3. Bagaimana kontribusi variabel makroekonomi dalam mempengaruhi return
saham IHSG dan indeks sektoral?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh jangka pendek return saham IHSG dan indeks
saham sektoral terhadap variabel makroekonomi
2. Menganalisis perubahan respon dari return saham IHSG dan indeks sektoral
apabila terjadi guncangan variabel makroekonomi.
3. Menganalisis kontribusi variabel makroekonomi dalam mempengaruhi
return saham IHSG dan indeks sektoral.
Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi utama,
antara lain sebagai berikut:
1. Bagi stakeholder pasar modal: penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi dalam menyusun kebijakan pasar bagi kalangan otoritas pasar
modal atau menjadi referensi dalam menentukan langkah investasi bagi
investor.
2. Bagi akademisi: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi
penelitian serupa di masa yang akan datang.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dibatasi pada IHSG dan indeks saham sektoral yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh
variabel makroekonomi terhadap return saham IHSG dan indeks saham sektoral.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan saham
IHSG dan indeks sektoral pada tahun 2000-2014, Indeks Harga Konsumen
(IHK), nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, harga emas, harga minyak,
neraca perdagangan, defisit neraca fiskal, dan utang pemerintah. Data tersebut
merupakan data time series dengan basis data kuartalan pada periode 2000-2014.
Analisis kuntitatif yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode
Structural Vector Auto Regresif (SVAR). Analisis menggunakan metode SVAR
memerlukan beberapa tahapan pengujian, antara lain uji pra estimasi yang terdiri
dari uji stasioneritas data, pengujian kestabilan, penentuan selang atau lag
optimal, pengujian kasualitas Granger. Setelah itu dilakukan dilakukan analisis
Impuls Response Function (IRF) yang menunjukkan respon dari setiap variabel
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endogen lainnya. Analisis terakhir adalah Forecast Error Decomposition of
Variance (FEDV) yang dapat memberikan informasi mengenai kekuatan dan
kelemahan masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya dalam
kurun waktu yang pendek.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
Pasar Modal
Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam bentuk utang,
ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya (Darmadji dan
Fakhruddin 2006). Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi
perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi
kegiatan berinvestasi.
Pasar modal dalam suatu menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi
dan fungsi keuangan, sehingga pasar modal memiliki peran dalam perekonomian
negara. pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau
wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan
dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Pasar modal memiliki
fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh
imbal hasil dari pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), terdapat beberapa manfaat pasar
modal, antara lain sebagai berikut:
a. Manyediakan sumber pendanaan ata pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia
usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal
b. Memberikan wahana investasi bagi investor dan memungkinkan upaya
diversifikasi
c. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi negara
d. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan
masyarakat menengah
e. Menciptakan lapangan kerja/ profesi yang menarik
f. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek
yang baik
g. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang
bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi
investasi
h. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol
sosial
i. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan
manajemen profesional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat.
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