1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi dewasa ini yang
mengalami perkembangan sangat pesat. Pasar modal merupakan indikator
kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang ekonomi negara yang
bersangkutan. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu
negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana
bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan
dana dari masyarakat pemodal atau investor (Husnan 2004). Dana yang diperoleh
dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi,
penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi
masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi,
reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana
yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing
masing instrumen keuangan.
Investor membeli saham dengan maksud memperoleh keuntungan.
Keuntungan dalam saham dapat dilihat dari capital gain serta dividen yang
diperoleh dari investasi dalam saham yang telah dibelinya. Capital gain adalah
keuntungan yang diperoleh dari selisih harga saham pada saat jual dengan harga
saham ketika investor membelinya. Dividen sendiri adalah laba perusahaan yang
telah disisihkan perusahaan dan dibagikan kepada para pemegang saham
perusahaannya. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor individu maupun
yang dilakukan oleh institusi dalam saham akan mengunakan index sebagai
pedoman dalam penilaian dari performa investasi yang telah dilakukan. Indeks
dengan ruang lingkup pasar terluas dalam pasar saham Indonesia disebut Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain IHSG, terdapat juga indeks-indeks lain di
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dibentuk berdasarkan kriteria tertentu, yaitu
Indeks Sektoral, LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Kompas100, Bisnis-27,
PEFINDO25, SRI-KEHATI, Papan Utama, dan Papan Pengembangan (BEI
2016). BEI membagi IHSG dalam sepuluh sektor berdasarkan emiten yang ada
dalam bursa, yaitu: (1) Pertanian; (2) Pertambangan; (3) Industri Dasar; (4) Aneka
Industri; (5) Barang Konsumsi; (6) Properti; (7) Infrastruktur; (8) Keuangan; (9)
Perdangangan dan Jasa; dan (10) Manufaktur (BEI 2016).
Faktor-faktor dalam makroekonomi memberikan pengaruh sangat besar
terhadap fluktuasi tingkat pengembalian saham-saham perusahaan yang tercermin
pada pergerakan harga saham di pasar modal. Pergerakan-pergerakan yang
melebihi normal, seperti yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global, dari
variabel-variabel makro akan menciptakan goncangan tertentu pada pasar modal,
yang mempengaruhi nilai tingkat pengembalian saham-saham pada pasar modal
(Damayanti 2014). Pergerakan dalam harga saham dalam pasar yakni IHSG
membuat investor mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dalam
investasi. Untuk membantu membaca pergerakan indeks diperlukan alat bantu
dengan menggunakan faktor makroekonomi.
Selain IHSG indeks yang sering dilihat oleh investor dalam melakukan
investasinya adalah Indeks LQ45 yang digunakan sebagai indikator pada
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penelitian ini untuk menggambarkan “perilaku” saham-saham kapitalisasi besar.
Selain indeks LQ45 indeks lain yang digunakan adalah indeks PEFINDO 25,
indeks PEFINDO 25 merupakan indeks yang beranggotakan emiten-emiten yang
tergolong Small and Medium Enterprises (SME) dengan minimal aset lima triliun
rupiah. Indikasi anomali perlu dilihat pada indeks berkapitalisasi berbeda karena
pasar, terutama investor-investor risk lover, lebih memilih untuk melakukan
trading pada saham-saham lapis kedua karena kelompok saham ini menawarkan
return yang lebih tinggi dari pada saham-saham berkapitalisasi besar, namun
dengan risiko yang lebih besar pula (Switzer 2012). Tidak ada definisi pasti
mengenai saham-saham lapis kedua, namun secara umum investor merujuk saham
lapis kedua sebagai saham-saham pilihan kedua terbaik setelah saham-saham blue
chips seperti LQ45. Saham-saham lapis kedua yang sering diberitakan di media
sebagai pilihan kedua bila pergerakan saham-saham LQ45 stagnan beberapanya
antara lain saham-saham dengan kode TOTL, AISA, LSIP, NIKL, dan ELSA
(Prasetyo 2016). Berikut adalah gambar pergerkan return dari IHSG, LQ 45, dan
Pefindo 25.
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Gambar 1 Pergerakan Return IHSG, LQ 45, dan Pefindo 25 Periode Januari 2010
- Desember 2017
Gambar 1 menunjukan pergerakan return dari LQ 45 dan Pefindo 25 yang
menyerupai pergerakan return IHSG. Pergerakan return ketiga indeks bergerak
sangat fluktuatif. Investasi dalam saham selain berflktuatif dan memiliki risiko
yang tinggi juga memiliki ketergantungan dalam kondisi makro ekonomi dari
sebuah Negara dan kondisi makro ekonomi dari Negara lain, hal ini terjadi akibat
adanya keterhubungan antara tiap bursa saham tiap Negara, sehingga kondisi
makro suatu Negara berubah akan berpengaruh pada kondisi makro Negara lain.
Kesulitan dalam mengambil keputusan dalam investasi inilah yang membuat
investor mengalami kerugian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Indeks
Saham, antara lainperubahan tingkat suku bunga bank sentral, keadaan ekonomi
global, tingkat harga energi dunia, kestabilan politik suatu negara, dll (Blanchard
2006).
Di Indonesia kebijakan tingkat suku bunga dikendalikan secara langsung
oleh Bank Indonesia melalui BI Rate. BI Rate merupakan respon bank sentral
terhadap tekanan inflasi ke depan agar tetap berada pada sasaran yang telah
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ditetapkan. Perubahan BI Rate sendiri dapat memicu pergerakan di pasar saham
Indonesia. Penurunan BI Rate secara otomatis akan memicu penurunan tingkat
suku bunga kredit maupun deposito. Bagi para investor, dengan penurunan tingkat
suku bunga deposito, akan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh bila
dana yang mereka miliki diinvestasikan dalam bentuk deposito. Selain itu dengan
penurunan suku bunga kredit, biaya modal akan menjadi kecil, ini dapat
mempermudah perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dengan biaya yang
murah untuk meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas akan
mendorong peningkatan laba, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi para investor
untuk berinvestasi di pasar modal.
Selain BI Rate faktor lain yang sering digunakan adalah harga emas. emas
merupakan salah satu komoditi penting yang dapat mempengaruhi pergerakan
bursa saham. Hal ini didasari bahwa emas merupakan salah satu alternatif
investasi yang cenderung aman dan bebas resiko (Sunariyah 2006). Nilai ini
mengikuti standar internasional yang berlaku nilainya pada hari penjualan lagi.
Oleh sebab itu, kenaikan harga emas akan mendorong penurunan indeks harga
saham karena investor yang semula berinvestasi di pasar modal akan mengalihkan
dananya untuk berinvestasi di emas yang relatif lebih aman daripada berinvestasi
di bursa saham. Gambar berikut akan menggambarkan pergerakan dari perubahan
harga emas dengan return dari IHSG
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Gambar 2 Pergerakan Return IHSG dan perubahan emas Periode Januari 2014 Desember 2015
Pada Gambar 2 menggambarkan pergerakan dari harga emas dengan
return dari IHSG. Pada periode 2014-2015 merupakan periode dimana harga emas
sedang menurun secara drastis, harga emas yang sebelumnya berada pada kisaran
harga 1300US$/Ons menjadi 1100US$/Ons. Penurunan harga emas ini
merupakan respon dari semakin baiknya tingkat pertumbuhan ekonomi AS yang
semakin membaik (Detikfinance 2014)
Komoditas lain yang dianggap mempengaruhi pergerakan IHSG adalah
harga minyak bumi. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang
memegang peranan sangat vital dalam semua aktivitas ekonomi. Dampak
langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-perubahan biaya
operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung
terkoreksi. Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya biaya produksi dan
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turunnya daya beli masyarakat berarti memperlemah perputaran roda ekonomi
secara keseluruhan di Indonesia. Kondisi ini dapat mempengaruhi iklim investasi
secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam
jangka pendek naiknya harga BBM tersebut disikapi oleh pelaku pasar, khususnya
pelaku pasar modal sebagai pusat perputaran dan indikator investasi (Zunara
2014). Gambar berikut ini akan menjelaskan pergerakan harga minyak bumi brent
dengan IHSG
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Gambar 3 Pergerakan Return IHSG dan perubahan Brent Periode Januari 2014 Desember 2015
Periode 2014-2015 merupakan periode harga minyak menurun secara
drastis, hal ini disebabkan supply yang berlebih akibat negara-negara anggota
OPEC yang menguasai 40% perdagangan minyak bumi tidak mengurangi jumlah
minyak yang diproduksinya (BBC 2014). Langkah yang diambil anggota OPEC
ini menyebabkan supply minyak bumi meningkat. Bergerak menurunnya harga
seharusnya mendorong kegiatan investasi tetapi terlihat pada gambar pergerakan
return IHSG cenderung bergerak datar.
Pengambilan keputusan untuk menghindari kerugian dalam investasi harus
dilakukan berdasarkan pada alat bantu yang ada. Pengambilan keputusan untuk
menghindari kerugian tersebut harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor makroekonomi yang dapat digunakan sesuai dengan alat bantu yang
digunakan oleh investor. Banyak faktor dan alat bantu yang dapat mempengaruhi
pegambilan keputusan dalam investasi saham untuk menghindari kerugian.
Faktor-faktor makroekonomi lain yang dapat digunakan adalah harga emas, harga
minyak bumi (Brent), kurs tukar Rupiah dan Dollar AS. dengan banyaknya
kemungkinan pengambilan keputusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis
dan diteliti mengenai faktor dan alat bantu yang akan membantu pengambilan
keputusan investasi yang dilakukan oleh investor.
Perumusan Masalah
Pergerakan LQ45 dan Pefindo 25 yang berfluktuatif dan dinamis sesuai
dengan kondisi makroekonomi, memberikan kesempatan bagi investor untuk
memperloeh keuntungan dari investasi saham, namun terdapat juga kemungkinan
kerugian yang dapat dialami oleh investor. May (2011) menjelaskan investor yang

5

melakukan transaksi saham dalam rentang waktu harian hingga bulanan disebut
sebagai trader. Keuntungan yang dapat diperoleh investor yakni return baik dari
selisih harga jual dan harga beli tetapi juga dari dividen yang diperoleh selama
investasi. Keuntungan atau return yang diperoleh investor ini juga diikuti oleh
peningkatan tingkat kerugian atau resiko yang mungkin akan dialami oleh
investor selama masa investasi, kerugian atau resiko yang ditanggung oleh
investor dapat timbul karena investor kurang dapat memanfaat kan informasi yang
tersedia dan cenderung bergerak mengikuti investor lain. Hasan (2011)
perdagangan saham merupakan refleksi dari kegiatan ekonomi seharusnya
diprengaruhi oleh kondisi ekonomi, mamun informasi yang tersedia tidak
tercermin secara benar dalam harga saham yang ada pada pasar dan investor
melakukan investasi tidak dengan pemikiran yang rasional. Untuk menghindari
dari keputusan yang kurang rasional tersebut investor dapat menggunakan alat
bantu dalam menganalisa investasi yang dilakukannya. Malkiel (1999)
menyatakan dengan lebih tegas bahwa dengan hanya mengandalkan analisis
teknikal dalam trading saham sangat berbahaya. Manajer investasi professional
yang sering merekomendasikan hasil analisis teknikal mereka kepada para
investor pun pada dasarnya adalah fundamentalis. Salah satu metode yang dapat
digunakan dengan menggunakan variable-variabel makro ekonomi untuk
memprediksi pergerakan dari LO45 dan Pefindo 25. Variabel-variabel makro
ekonomi tersebut dapat dibagi menjadi 2 yakni variabel makro ekonomi nasional
dan variabel makroekonomi internasional.
Data variabel makroekonomi yang ada memiliki pengaruh pada pergerakan
LQ45 dan Pefindo 25, sehingga perlu diketahui variabel makroekonomi manakah
yang memberikan pengaruh yang lebih besar pada pergerakan IHSG. Faktorfaktor makro ekonomi yang sering dianalisis karena diduga secara relevan
mempengaruhi nilai saham secara umum diantaranya adalah harga minyak
(Fatima dan Bashir 2014), harga emas (Phoong et al. 2013), nilai tukar mata uang
(Vanita dan Khushboo 2015), tingkat suku bunga (Eita 2014), dan inflasi (Eita
2012).
Dengan permasalahan yang diungkapkan penelitian ini, maka penelitian
dapat dilakukan secara sistematis. Berdasarkan uraian yang ada maka dapat
diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (Tingkat suku bunga Bank
Indonesia, Kurs Tukar Rupiah dengan Dollar AS, Indeks Harga
konsumen, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Brent) terhadap
pergerakan Indeks LQ45?
2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (Tingkat suku bunga Bank
Indonesia, Kurs Tukar Rupiah dengan Dollar AS, Indeks Harga
konsumen, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Brent) terhadap
pergerakan indeks Pefindo 25?
3. Implikasi manajerial apa yang dapat ditawarkan bagi para investor?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan,
tujuan penelitian ini adalah untuk:
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1.

2.

Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi (Tingkat suku bunga
Bank Indonesia, Kurs Tukar Rupiah dengan Dollar AS, Indeks Harga
konsumen, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Brent) terhadap
pergerakan Indeks LQ45
Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi (Tingkat suku bunga
Bank Indonesia, Kurs Tukar Rupiah dengan Dollar AS, Indeks Harga
konsumen, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Brent) terhadap
pergerakan indeks Pefindo 25
Manfaat Penelitian

1.

2.

3.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
Bagi investor:
Memberikan
informasi
tambahan
mengenai
variabel-variabel
makroekonomi nasional dan internasional sebagai pertimbangan terkait
investasi saham di Indonesia.
Bagi akademisi:
Memperkaya keragaman empiris bidang keilmuan manajeman keuangan,
khususnya investasi saham.
Bagi penulis:
Sebagai wadah aplikatif untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah
dipelajari dan mempertajam kemampuan analisis serta memberikan
wawasan mengenai investasi saham, khususnya saham infrastruktur.
Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada level indeks, yaitu Indeks
LQ45 dan Pefindo 25, bukan pada level emiten yang ada di dalamnya. Fokus
penelitian ini adalah pergerakan return Indeks LQ45 dan Pefindo 25 dan analisis
faktor-faktor yang diduga secara relevan mempengaruhinya. Faktor-faktor yang
dianalisis adalah faktor eksternal. Faktor yang digunakan yaitu tingkat suku bunga
Bank Indonesia (BI Rate), harga minyak mentah, nilai tukar IDR terhadap USD,
harga emas, Indeks Harga Konsumen. Analisis faktor internal tidak dilakukan
karena ruang lingkupnya bukan pada level emiten.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Pasar Modal, Pasar Saham, Investor, dan Saham
Perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan eksternal dari beberapa
sumber, salah satunya melalui pasar modal. Dari sudut pandang perusahaan, pasar
modal merupakan pasar yang likuid dimana perusahaan dapat berinteraksi dengan
investor untuk mendapatkan dana, sedangkan dari sudut pandang investor, pasar
modal merupakan pasar yang efisien dimana investor bisa mengalokasikan
dananya untuk berinvestasi secara lebih produktif (Gitman dan Zutter 2012).
Pasar saham merupakan bagian dari pasar modal. Aktivitas investor di pasar
modal Indonesia masih relatif rendah. Per September 2015, jumlah investor aktif
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