
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk 

memperjualbelikan sekuritas. Sekuritas tersebut berupa surat-surat berharga 

seperti obligasi, saham, dan reksadana. Salah satu dari sekuritas tersebut, yaitu 

saham, merupakan bukti kepemilikan dari investor terhadap suatu emiten 

(perusahaan publik). Kurniawati (2016), menyatakan bahwa pasar modal adalah 

sumber pendanaan baik bagi perusahaan maupun institusi lain serta sebagai sarana 

untuk berinvestasi. Emiten atau perusahaan membutuhkan dana untuk 

memperbesar keuntungan yang didapatkan. Dana ini dapat diperoleh dari kegiatan 

aktivitas internal perusahaan dan juga dari pihak luar. Dana dari pihak luar dapat 

diperoleh dari meminjam ke pihak luar perusahaan seperti bank, atau melepaskan 

sahamnya ke publik. Publik yang membeli saham suatu emiten mendapatkan 

keuntungan berupa dividen dari perusahaan dan capital gain. Capital gain 

merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari aktivitas 

memperjualbelikan saham miliknya. Akan tetapi, baik investasi saham jangka 

panjang maupun trading saham di pasar modal memiliki ketidakpastian dan 

risiko. 

Investasi saham di pasar modal sangat bergantung pada kondisi laporan 

keuangan emiten dan faktor makro ekonomi yang memberi pengaruh terhadap 

tingkat suku bunga. Data historis dan kondisi makro ekonomi ini menyebabkan 

terjadinya fluktuasi dari harga saham (Bodie et al. 2014). Apabila kinerja 

perusahaan cenderung stabil dan baik, maka kemungkinan harga saham dari 

emiten tersebut akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, kinerja 

emiten yang baik masih belum cukup untuk menjadi acuan dalam berinvestasi. 

Kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi suku bunga seperti krisis ekonomi 

dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun 2008-2014 

dapat dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1 Volume, jumlah emiten, dan kapitalisasi saham 2008-2014 

IHSG/ 

Tahun 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rata-

Rata 

Growth 

Volume 

IHSG (juta 

saham) 

787.85 1467.66 1330.87 1203.55 1053.76 1342.66 1326.02 14% 

Jumlah 

Emiten 

IHSG 

396 398 420 440 459 483 506 4% 

Kapitalisasi 

Pasar 

(Triliun Rp) 

1076.49 2019.38 3247.10 3537.29 4126.99 4219.02 5228.04 33% 

         

Sumber: IDX (data diolah)  

Tabel tersebut menunjukkan peningkatan pertumbuhan volume IHSG dari 

tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 14%, jumlah 

emiten yang meningkat sebesar 4% per tahun, dan kapitalisasi pasar (market cap) 
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yang tumbuh rata-rata 33% per tahun. Secara keseluruhan, berdasarkan Tabel 1 

terjadi peningkatan terus menerus tiap tahunnya pasca terjadinya krisis ekonomi 

di tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya peningkatan kinerja saham. 

Akan tetapi, data tersebut tidak menggambarkan fluktuasi yang terjadi di IHSG, 

sedangkan investor tidak hanya memperoleh keuntungan dari dividen tapi juga 

dari capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor saat 

menjual sahamnya. 

 Fluktuasi IHSG tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja emiten dan kebijakan 

yang dilakukan di negara pemilik indeks saham. Kebijakan negara lain juga dapat 

memberi pengaruh terhadap fluktuasi indeks saham suatu negara. Salah satunya 

adalah kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca kiris ekonomi 2009. 

Asgar (2010) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab fluktuasi harga 

saham adalah kejadian di negara lain.  

 

Perumusan Masalah 

Selama tujuh tahun terakhir, nilai tukar Rupiah (IDR) mengalami fluktuasi 

terhadap Dollar Amerika (USD). Sebagai contoh, fluktuasi Kurs tengah IDR 

terhadap USD tiap tahunnya dapat dilihat  pada tanggal 2 Januari 2008 sebesar 

Rp. 9370,  Rp. 10950 pada 5 Januari 2009, Rp. 9330 pada 4 Januari 2010, Rp. 

8976 pada 3 Januari 2011, Rp. 9125 pada 2 Januari 2012, Rp. 9685 pada 2 Januari 

2013, Rp. 12242 pada 2 Januari 2014, dan Rp. 12474 pada 2 Januari 2015 (BI 

2015). Selain itu, terjadi juga fluktuasi dari IHSG selama tujuh tahun tersebut. 

Fluktuasi nilai mata uang dan IHSG seiring dengan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah Amerika Serikat saat terjadinya krisis finansial global pada tahun 

2008. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang disebut 

Quantitative Easing. Melalui kebijakan tersebut , pada awalnya The Fed membeli 

obligasi yang dikeluarkan Freddie Mac, Fannie Mac, dan Federal Home Loan 

Bank serta membeli efek beragun aset. Harapannya adalah dengan adanya 

cadangan kas yang berlimpah, maka bank tidak mengembalikan posisi 

likuiditasnya menggunakan utang, sehingga dapat menstabilkan sistem perbankan 

dan menstimulasi perbaikan ekonomi (Lu 2013). Oleh perusahaan-perusahaan 

Amerika Serikat, uang tersebut diinvestasikan di berbagai negara emerging 

markets, salah satunya Indonesia. Setelah mengeluarkan kebijakan Quantitative 

Easing, Federal Reserve mulai memberi sinyal untuk mengeluarkan kebijakan 

yang disebut tapering. Ekspektasi akibat adanya tapering ini menyebabkan terjadi 

pengurangan toleransi pemain pasar modal terhadap risiko dan berkurangnya nilai 

kemungkinan return dari pasar emerging markets (Nechio 2014). Perilaku ini juga 

menyebabkan investor asing menarik modalnya dari negara emerging markets 

seperti Indonesia. Ekuitas yang dimiliki oleh asing dijual dan nilai IHSG menurun 

karena aksi penjualan tersebut. 

Pergerakan harga saham yang ada di IHSG dari periode 2008 – 2014 dan 

hubungannya dengan kebijakan Federal Reserve pasca krisis ekonomi 2009 dapat 

dilihat dari Gambar 1. 
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Sumber: IDX 2014 (data diolah) 

Gambar 1 Pergerakan harga saham IHSG 

 

Gambar 1 menunjukkan fluktuasi yang terjadi pada IHSG. Akhir tahun 

2008, indeks harga saham IHSG menurun drastis yang disebabkan oleh krisis 

finansial global. Menurut IDX (2015), diberlakukan suspend trading pada 8 

Oktober 2008 untuk mengantisipasi penurunan tersebut. 

 The Fed mengeluarkan kebijakan Quantitative Easing yang pertama pada 

bulan September 2008. Kebijakan ini berpengaruh pada IHSG yang ditandai 

dengan pergerakan naik indeks IHSG di awal tahun 2009. Kebijakan berikutnya 

yaitu QE2 dijalankan pada bulan Juni 2011. Kebijakan ini mendorong IHSG naik 

kembali karena saat kebijakan ini dikeluarkan, telah terjadi arus masuk yang 

sangat besar di negara emerging market dan salah satunya adalah Indonesia. Akan 

tetapi, terjadi penurunan IHSG pada tahun 2013 setelah mencapai puncaknya 

pasca diberlakukannya QE3 pada bulan Juni 2012. Penurunan IHSG tersebut 

dapat disebabkan oleh pengumuman akan dilakukannya tapering off oleh Federal 

Reserve pada tanggal 22 Mei 2013. Tapering off secara bertahap diberlakukan dari 

Desember 2013 hingga Oktober 2014 (Rai dan Suchanek 2014). Menurut IDX 

(2014), krisis ekonomi global menyebabkan penurunan net purchase saham oleh 

investor asing dari Rp 18.7 Triliun menjadi Rp 13.3 Triliun. Net purchase oleh 

investor asing mencapai puncaknya pada awal tahun 2011. Akan tetapi, pembelian 

sekuritas mulai menurun sehingga terjadi penjualan sekuritas sebesar Rp 20.6 

Triliun di tahun 2013. Pengumuman tapering yang terjadi pada quarter ke 2 tahun 

itu menyebabkan penjualan sekuritas sebesar Rp 19.8 Triliun atau disebut juga 

sebagai capital flight.  

Menurunnya indeks saham IHSG dapat disebabkan oleh banyaknya capital 

flight yang terjadi di pasar modal Indonesia. Pengumuman tapering yang 

dilakukan Federal Reserve menyebabkan banyak investor asing yang menarik 

modalnya dari Indonesia. Tingkat kontribusi berdasarkan kedua jenis investor ini 

dapat dilihat di Gambar 2. 
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Sumber: IDX 2014 (data diolah) 

Gambar 2 Persen perdagangan dari tipe investor  

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat kita lihat kontribusi investor asing di bursa 

saham Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2012. Akan tetapi, terjadi 

penurunan kontribusi oleh investor asing  pada tahun 2013, yang merupakan tahun 

diumumkan akan diberlakukan tapering. 

Perdagangan di bursa saham oleh kedua investor tersebut memberi pengaruh 

terhadap IHSG. IHSG sendiri memberikan gambaran perkembangan pasar modal 

dan dapat menjadi pedoman dalam berinvestasi. Emiten yang ada di IHSG 

berjumlah 506 emiten pada tahun 2014. Oleh karena banyaknya emiten, untuk 

memudahkan investor dalam menentukan portofolio sahamnya, maka IHSG 

membentuk berbagai macam indeks, seperti indeks sektoral. Indeks sektoral 

memasukkan semua perusahaan tercatat ke dalam masing-masing sektor. Sektor 

yang ada di BEI adalah Pertanian, Pertambangan, Aneka Industri, Industri Dasar, 

Properti, Barang Konsumsi, Infrastruktur, Perdagangan dan Jasa, dan Keuangan 

(IDX 2015).  

 

 
Sumber: IDX 2014 (data diolah) 

Gambar 3 Fluktuasi return IHSG 2010-2014  
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Gambar 3 menunjukkan terjadinya fluktuasi terhadap return dari IHSG. 

Selama periode 2011 hingga 2013, terjadi penurunan return yang diduga 

disebabkan oleh pengumuman tapering. 

Pengumuman tapering ini menyebabkan investor asing lebih rentan 

terhadap risiko, sehingga banyak investor asing yang menarik investasinya dari 

negara emerging market. Antisipasi pengumuman ini dilakukan pemerintah 

negara tersebut dengan menjual mata uang asing dan meningkatkan interest rate. 

Hasil kebijakan ini menyebabkan indeks saham kembali meningkat. Akan tetapi, 

efek samping dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang menurun, 

inflasi yang tinggi, dan perubahan tingkat risiko secara global. Pengumuman 

tapering diantisipasi Indonesia salah satunya adalah dengan cara meningkatkan BI 

rate dari yang awalnya 5.75% menjadi 7.5% di akhir tahun 2013 (BI 2014). Selain 

itu, pada tanggal 6 Januari 2014 diberlakukannya jumlah lot baru yang pada 

awalnya sebesar 500 lembar saham menjadi 100 lembar (IDX 2015). 

Penjualan saham oleh investor asing ini menyebabkan terjadinya 

peningkatan penawaran saham dan menurunnya permintaannya. Sehingga, terjadi 

penurunan return saham dari tiap sektor yang ada di pasar modal. Sehubungan 

dengan kondisi tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini: 

1. Apakah pengumuman tapering memberi pengaruh yang signifikan dalam 

penurunan return saham tiap sektor yang ada di pasar saham Indonesia? 

2. Apakah pengumuman tapering memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

fluktuasi volume perdagangan tiap sektor yang ada di pasar saham Indonesia? 

3. Ada pada level manakah efisiensi pasar saham Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh pengumuman tapering terhadap return saham tiap 

sektor yang ada di pasar saham Indonesia pada tiap tanggal sekitar kejadian 

dan perbedaan return antara sebelum dan sesudah peristiwa. 

2. Menganalisis pengaruh pengumuman tapering terhadap trading volume di 

tiap sektor yang ada di pasar saham Indonesia untuk melihat perubahan 

aktivitas perdagangan antara sebelum dan sesudah peristiwa. 

3. Menganalisis efisiensi dari pasar saham Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pengumuman tapering terhadap return dan trading 

volume di pasar saham, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi pasar saham Indonesia berdasarkan 

pengumuman tapering. 

3. Sebagai masukan dalam berinvestasi di sektor-sektor yang lebih resistant 

terhadap pengaruh kebijakan negara lain. 

 

 

 




