
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar saham berkontribusi besar dalam perekonomian suatu negara 

(TSTISDPMI 2004). Keberadaan pasar saham dapat menjadi fasilitator bagi 

investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Negara-

negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah 

satu sumber dari kemajuan ekonomi, karena pasar modal dapat menjadi sumber 

dana alternatif bagi perusahaan (Widoatmodjo 1996). 

Dalam pasar modal, investor memiliki kebutuhan untuk mengetahui variabel 

apa saja yang memengaruh return dan risiko investasi saham. Kebutuhan ini dapat 

terpenuhi, salah satunya dengan pemodelan. Salah satu teori yang membahas 

mengenai hal tersebut yakni teori Efficient Market Hypothesis (EMH). Teori EMH 

menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan cerminan dari seluruh 

informasi (informasi di masa lalu, informasi publik, dan informasi privat), dan 

pasar mampu menyerap semua informasi yang ada yang kemudian informasi 

tersebut digunakan untuk menetapkan harga saham (Bodie et al. 2014). 

 Menurut teori EMH pasar saham bersifat efisien dalam informasi. Hal itu 

merefleksikan ketersediaan seluruh informasi yang diperlukan mengenai nilai 

aset. Harga-harga saham berubah ketika informasi berubah. Ketika ada berita baik 

mengenai prospek suatu perusahaan, nilai dan harga saham sama-sama naik. 

Ketika prospek perusahaan turun, nilai dan harga sahamnya juga ikut turun 

(Mankiw et al. 2014). 

Hipotesis pasar yang efisien mengasumsikan bahwa masyarakat membeli 

dan menjual saham melakukan proses informasi yang mereka dapatkan mengenai 

nilai saham tersebut secara rasional (Mankiw 2006). Ekspektasi rasional pasar 

keuangan didasarkan pada asumsi harga sekuritas direfleksikan secara 

menyeluruh oleh informasi yang tersedia (Manurung dan Manurung 2009). Teori 

keuangan klasik menjelaskan bahwa perilaku investor adalah rasional. Perilaku 

rasional tersebut menjadikan investor memiliki keinginan untuk dapat 

memaksimalkan utilitasnya, yaitu imbal hasil tinggi dan risiko yang diterima 

kecil. Jika investor bertindak rasional maka pada saat harga saham menurun, 

saham tersebut akan dibeli.  

Saat ini perilaku investor sudah tidak seperti yang dijelaskan oleh teori 

keuangan klasik, mereka sudah tidak rasional saat melakukan transaksi saham di 

pasar modal. Ketika terjadi guncangan pasar, harga saham tidak bisa diprediksi 

sehingga investor menjadi panik, harga saham turun maka saham tersebut akan 

dijual karena melihat investor lainnya menjual saham yang mereka miliki 

dikarenakan takut akan semakin turun harga sahamnya. Terdapat beberapa kasus 

market crash seperti Black Thursday pada tahun 1986 dan Black Monday pada 

tahun 1987 di Amerika, yang menunjukkan bahwa emosi dapat mengalahkan 

rasional pelaku pasar. Investor yang terdorong untuk menjual saham 

menyebabkan panic selling terjadi dan harga saham berjatuhan pada Black 

Thursday. Harga saham di NYSE yang mengalami penurunan dalam waktu yang 

berdekatan juga pada Black Monday menyebabkan kepanikan dan menyebabkan 

pasar menjadi tidak terkendali. 
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Black (1986) memperkenalkan istilah keuangan berupa noise trader yang 

merupakan stock trader yang tidak memiliki informasi internal dan membuat 

keputusan yang tidak rasional. Adanya anomali di pasar modal yang tidak dapat 

dijelaskan oleh traditional finance mendorong para peneliti keuangan untuk 

mengartikan fenomena yang terjadi dengan perilaku atau aspek psikologis yang 

dikenal dengan behavioral finance atau perilaku keuangan. Perilaku keuangan 

bersandar pada dua asumsi yakni arbitrase yang terbatas (limit to arbitrage) dan 

sentimen investor yaitu teori tentang bagaimana investor membentuk keyakinan 

dan penilaian (Thaler 1999). 

Perilaku investor saham dalam pengambilan keputusan investasi cenderung 

dipengaruhi oleh teknik analisis saham mereka. Menurut Shleifer (2002) investor 

rasional akan menilai saham secara rasional yaitu berdasarkan nilai 

fundamentalnya. Informasi akuntansi sebagai nilai yang bermanfaat bagi investor 

khususnya investor saham individual, ternyata tidak selalu menjadi acuan utama 

dalam pengambilan keputusan investasi. Bahkan intensitas penggunaan informasi 

akuntansi dalam keputusan investasi mereka tidak selalu intens dan dominan 

(Aprillianto et al. 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Ady et al. (2013) 

terhadap perilaku investor di Surabaya menunjukkan bahwa investor sering 

menunjukkan perilaku irasional. Sulistiawan et al. (2014) meyakini bahwa 

informed investors dan noise traders dapat memengaruhi harga saham, dimana 

dalam melakukan kegiatan investasi tidak selalu berdasarkan informasi 

fundamental, namun menggunakan pergerakan harga. Hal ini didukung oleh Black 

(1986) dimana noise traders dapat merespon noise seperti informasi dan investor 

dapat bereaksi terhadap informasi non fundamental.  

Elster (1998) beserta Hermalin dan Isen (2000) menyatakan bahwa dalam 

setiap proses pengambilan keputusan seorang investor pasti akan melibatkan 

emosinya. Keterlibatan emosi dalam proses pengambilan keputusan seringkali 

menyebabkan seorang investor menjadi kurang rasional (irasional). Investor yang 

kurang rasional seringkali hanya berpedoman pada naluri, ikut-ikutan (herding), 

tidak terbiasa menganalisis secara detail situasi dan kondisi sektor usahanya, 

bahkan percaya pada hal mistik dari investasi yang ditawarkan (Natapura 2009). 

Menurut Uygur dan Tas (2014), perilaku keuangan merupakan salah satu 

pendekatan terbaru pada pasar finansial yang muncul sebagai respon dari 

komplikasi yang dihadapi oleh teori keuangan tradisional. Perilaku keuangan 

adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi memengaruhi 

tingkah laku keuangannya (Shefrin 2000). Perilaku keuangan sangat penting 

dipelajari karena sikap setiap investor dalam mengambil keputusan berbeda satu 

dan lainnya. Perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi 

dipengaruhi oleh respon investor terhadap peluang dan tantangan yang ditawarkan 

oleh lingkungan ekonomi yang selalu berubah (Sudirman dan Dwidjosumarno 

2013).  

Saad dan Siagian (2011) menyatakan bahwa komponen-komponen nilai 

(harga) pasar saham terdiri dari nilai asset in place ditambah nilai growth 

opportunity. Selain itu, komponen lain yang juga turut membentuk nilai (harga) 

pasar saham adalah sentimen investor, yaitu keyakinan investor terhadap arus kas 

harapan perusahaan di masa depan yang tidak didukung oleh informasi akuntansi 

(fundamental). Apabila sentimen investor diikuti oleh perubahan permintaan yang 

cukup besar terhadap saham perusahaan maka terjadi mispricing. Sentimen 
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investor merupakan hasrat investor untuk bertransaksi berdasarkan informasi 

akuntansi (fundamental) perusahaan. Akibat adanya sentimen investor ialah dana 

investor mengalir pada sekuritas yang tidak memberikan return maksimum pada 

tingkat risiko tertentu (Puspitaningtyas 2013). Jika terdapat sentimen investor, 

dalam pengertian hasrat investor untuk bertransaksi tidak berdasarkan informasi 

fundamental perusahaan, maka dapat terjadi modal investor mengalir kepada 

instrumen investasi yang tidak memberikan imbal hasil maksimum pada tingkat 

resiko tertentu sehingga terjadi perpindahan kekayaan dari satu investor kepada 

investor lainnya.  

 
Gambar 1 Nilai ITB dan return IHSG tahun 2001 hingga 2015. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dan 

berupaya dalam pembangunan negara saat ini, upaya yang dilakukan adalah 

peningkatan perekonomian negara. Salah satu aspek yang dapat membantu 

perkembangan perekonomian negara adalah adanya kegiatan investasi. Investasi 

yang dilakukan seorang investor di pasar modal yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba dengan jumlah tertentu (Kurniawati 2016).  

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).  

Pada Gambar 1 disajikan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dan return 

IHSG pada tahun 2001 hingga tahun 2015. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah 

indikator yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian 

dalam jangka pendek (triwulanan) serta dapat digunakan untuk menilai keadaan 

bisnis pada triwulan berjalan dan perkiraan keadaan bisnis tiga bulan mendatang 

(BPS 2013). Baik nilai ITB maupun return IHSG mengalami penurunan yang 

cukup besar selama periode penelitian. Pada awal tahun 2003, awal dan akhir 

tahun 2005 adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta krisis 

keuangan global atau yang dikenal dengan Subprime Mortgage pada tahun 2008 
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menyebabkan nilai ITB menurun dan nilai return IHSG juga mengalami 

penurunan.  

Dalam berinvestasi khususnya pada saham, terdapat dua hal penting yaitu 

tingkat pengembalian atau imbal hasil (return) dan risiko. Investor umumnya 

menginginkan return yang maksimum dengan risiko yang minimum. Komponen 

lain yang tidak kalah penting adalah volatilitas return saham. Volatilitas berarti 

conditional variance (varians dinamik) dari sebuah aset. Analisis volatilitas 

berguna dalam pembentukan portofolio, manajemen risiko dan pembentukan 

harga. Investor tidak akan mau mengambil risiko yang tinggi kecuali memperoleh 

kompensasi berupa return yang lebih tinggi sehingga untuk mengurangi risiko 

ketidakpastian investor harus dapat memperkirakan pergerakan dari indeks saham.  

Secara umum, volatilitas di pasar keuangan menggambarkan tingkat risiko 

yang dihadapi pemodal karena mencerminkan fluktuasi pergerakan harga saham. 

Prediksi volatilitas memiliki pengaruh yang penting dalam pengambilan 

keputusan investasi. Apabila diprediksi volatilitas tinggi maka investor akan 

meninggalkan pasar atau menjual aset guna meminimalkan risiko.Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pemodelan volatilitas (Nastiti dan Suharsono 2012). 

Berfluktuasinya harga penutupan saham 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. 

Menurut Brown (1999) investor irasional yang bertindak berdasarkan noise 

dapat menyebabkan risiko sistematis. Apabila noise traders tersebut memengaruhi 

harga dan sinyal dari noise tersebut adalah sentimen, maka risiko tersebut dapat 

menjadi volatilitas yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sentimen 

investor dengan volatilitas. Menurut Uygur dan Tas (2014) terdapat tradeoff yang 

kuat antara mean dan varians seperti yang dinyatakan oleh rasio di mana saat 

sentimen rendah menyiratkan hubungan positif dari waktu ke waktu antara return 

yang diharapkan pasar dan varians.  

Adanya pengaruh sentimen investor terhadap volatilitas sudah diteliti oleh 

Sayim (2012) di Turki dan Lovell (2013) di Amerika serta Kencana (2015) di 

Indonesia. Berbagai macam variabel dapat digunakan sebagai proksi untuk 

sentimen investor seperti consumer sentiment index, data survei, American 

Association of Individual Investors (AAII) dan Investor Intelligence (II) maupun 

indeks komposit untuk sentimen investor yang terdiri dari berbagai variabel 

lainnya.  

Pada pasar saham gabungan Indonesia belum terdapat sentimen indeks 

untuk sentimen investor di pasar saham gabungan dan sektoral Indonesia. Selain 

IHSG terdapat beberapa jenis indeks yang terdapat di pasar modal Indonesia, 

salah satunya indeks sektoral dimana pada indeks ini menggunakan semua emiten 

yang ada pada masing-masing sektor. Berdasarkan pembagian secara sektoral, 

semua emiten diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor industri yang terdiri dari 

pertanian, pertambangan, barang konsumsi, industri dasar dan kimia, aneka 

industri, properti dan real estate, transportasi dan infrastruktur, keuangan, serta 

perdagangan, jasa, dan investasi (Indonesia Stock Exchange 2010). Komposisi 
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dan sifat indeks dari setiap sektor ekonomi berbeda, sehingga dapat menyebabkan 

sensitivitas dari sembilan sektor ekonomi dan sentimen investor terhadap setiap 

sektor ekonomi akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Untuk itu perlu 

diadakan penelitian yang mengkaji bagaimana pengaruh sentimen investor dalam 

pasar saham Indonesia dan sembilan sektor ekonomi yang tercakup di dalamnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Harga saham yang berlaku di pasar modal dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal yang membuat harga saham berfluktuasi (Patar et al. 2014). Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor 

eksternal yang umumnya digunakan dalam melihat kondisi suatu saham yaitu 

faktor makroekonomi. Pasar modal dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian negara tersebut. Investor akan melihat perkembangan pasar 

modal dari nilai IHSG dan sektoral. Nilai indeks tersebut akan menjadi 

pertimbangan dalam keputusan investasi baik secara umum maupun pada sektor 

yang tercakup di dalam pasar modal tersebut.  

Sebuah pasar modal tidak hanya akan dipengaruhi oleh faktor 

makroekonomi saja, namun sentimen dari investor juga dapat memengaruhi 

volatilitas dari pasar saham tersebut seperti yang dikemukakan oleh Brown 

(1999). Volatilitas sebagai gambaran tinggi rendahnya tingkat risiko sekaligus 

tingkat pengembalian merupakan hal penting yang diperhatikan investor sebelum 

melakukan investasi. Pada pasar tidak efisien seperti Indonesia (Kim dan 

Shamsuddin 2008, Hoque et al. 2007), variabel yang juga turut membentuk harga 

pasar saham adalah sentimen investor, yaitu keyakinan investor terhadap arus kas 

harapan perusahaan di masa depan yang tidak didukung oleh informasi 

fundamental (Morck et al. 1990). 

Beberapa penelitian mengenai sentimen investor sudah dilakukan baik 

secara global maupun regional. Penelitian mengenai pengaruh sentimen investor 

pada volatilitas dilakukan oleh Beaumont et al. (2008), Johnk (2012) dan Lee et 

al. (2002) di pasar saham Amerika Serikat sedangkan Calafiore (2010) melakukan 

penelitian sentimen investor di pasar saham Brazil dan Boubaker dan Talbi (2014) 

di Tunisia. 

 Penelitian sentimen investor tidak hanya dilakukan di pasar utama saja 

namun juga dilakukan pada pasar sektoral dan pasar saham Islam seperti yang 

dilakukan oleh Huerta et al. (2016), Sayim et al. (2013), Sadaqat dan Butt (2016), 

Uygur dan Tas (2014), serta Perez-Liston et al. (2016). Terdapat beberapa 

variabel yang dapat menjadi proksi dari sentimen investor, antara lain mutual fund 

flows, Consumer Sentiment Index, American Association of Individual Investors 

(AAII) dan Investor Intelligence (II), data survei dari futures market uninformed 

dan investor institutional yang digunakan oleh Calafiore (2010), Yu et al. (2014), 

Lovell (2013), Johnk (2012), Huerta et al. (2016) Lee et al. (2002), serta Sayim et 

al. (2013).  

Adapun penelitian mengenai pengaruh sentimen investor terhadap pasar 

saham di Indonesia sudah dilakukan oleh Kencana (2015). Penelitian yang 

dilakukan menggunakan mutual fund flow sebagai  proksi dari sentimen investor 

dan masih dalam indeks gabungan serta belum ada penelitian mengenai sektoral. 
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Karakteristik dari setiap sektor ekonomi yang berbeda tentunya dapat 

menghasilkan jenis volatilitas yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan diperlukan 

adanya penelitian mengenai pengaruh sentimen investor di pasar sektoral dengan 

berbagai macam proksi. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan penelitian 

pengaruh sentimen investor terhadap volatilitas saham dengan melibatkan seluruh 

sektor ekonomi yang tercakup dalam pasar saham Indonesia. Berdasarkan uraian 

di atas maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat dampak dan bagaimana implikasi dari sentimen investor 

terhadap volatilitas return di pasar saham gabungan Indonesia? 

2. Apakah terdapat dampak dan bagaimana implikasi dari sentimen investor 

terhadap volatilitas return di pasar saham sektoral Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis dampak dari sentimen investor terhadap excess return di pasar 

saham gabungan dan sektoral pada Bursa Efek Indonesia.  

2. Menganalisis dampak dari sentimen investor terhadap volatilitas excess 

return di pasar saham gabungan dan sektoral pada Bursa Efek Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi para investor dan pihak lain yang berinvestasi pada pasar saham, 

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

investasi yang lebih akurat. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa 

sensitif saham perusahaan dalam suatu sektor terhadap variabel yang diuji 

sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi untuk merespon dan 

menjadikan sensitivitas sebagai pemacu investor dalam berinvestasi. 

3. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi peneliti lain yang tertarik 

dalam penelitian di pasar modal serta keputusan dalam investasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap pasar saham gabungan dan sektoral yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain sektor pertanian, 

pertambangan, keuangan, properti, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, 

perdagangan, dan infrastruktur. Periode data yang diambil mulai dari bulan 

Januari tahun 2001 hingga bulan Desember tahun 2015. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh sentimen investor terhadap volatilitas return pasar 

saham gabungan dan sektoral Indonesia. 
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