
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pada era perekonomian saat ini, perusahaan tentu akan membutuhkan 

tambahan modal untuk mendorong kinerja operasional sehingga dapat bersaing 

dengan para kompetitornya. Salah satu usaha perusahaan untuk mendapatkan 

tambahan modal adalah dengan menawarkan kepemilikan perusahaan tersebut 

kepada masyarakat. Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk dapat 

mengumpulkan modal usaha yaitu dengan cara menawarkan sahamnya kepada 

masyarakat.  

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu 

negara, dimana nilai indeks bursa saham di pasar modal merupakan indikator 

utama dari ekonomi dan keuangan suatu negara. Saham merupakan bukti 

kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan. Saham adalah 

salah satu sekuritas diantara sekuritas-sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat 

risiko yang tinggi. Risiko tinggi tersebut dikarenakan adanya ketidakpastian 

return yang diterima investor di masa yang akan datang. Semakin besar return 

yang diterima, maka semakin besar risiko yang akan diperoleh. Return dan risiko 

yang tinggi pada saham saling berhubungan dengan kondisi faktor ekonomi 

makro, industri dan karakteristik perusahaan. 
 

 
Sumber: idx.co.id (data diolah) 

Gambar 1 Perkembangan rata-rata nilai transaksi saham Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2015 

 

Faktor-faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi harga saham 

diantaranya inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan Gross Domestic Product 

(GDP) dan nilai tukar mata uang. Menurut Gitman (2001), faktor inflasi memiliki 

hubungan negatif dengan return saham, begitu pula dengan tingkat suku bunga 

(Wahyudin 2003). Hal ini menandakan apabila terjadi kenaikan pada faktor-faktor 

ekonomi makro tersebut maka return saham akan menurun. Sebaliknya, faktor 

nilai tukar mata uang, pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) memiliki 
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hubungan yang positif dengan return saham, yaitu apabila kurs mata uang 

menguat dan pertumbuhan Gross Domestic Product meningkat maka return 

saham investor akan semakin meningkat (Wahyudin 2003). 

Gross Domestic Product (GDP) termasuk faktor yang mempengaruhi 

return saham. GDP yang tumbuh dengan cepat menunjukan bahwa perekonomian 

mengalami pertumbuhan (Bodie et al. 2009). Pertumbuhan ekonomi yang baik 

berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang merupakan peluang 

bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga investor tertarik untuk 

berinvestasi dan berakibat pada kenaikan harga dan return saham (Tandelilin 

2010).  

Di antara berbagai sektor yang sahamnya ditawarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia, saham sektor telekomunikasi diketahui cukup diminati oleh para 

investor. Pengguna layanan telekomunikasi yang terus mengalami peningkatan 

menyebabkan potensi saham industri telekomunikasi akan terus berkembang di 

masa depan sehingga menarik para investor untuk berinvestasi pada industri 

telekomunikasi (Herlianto 2013). Hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laju Pertumbuhan PDB menurut lapangan 

usaha tahun 2014 yang menunjukan bahwa subsektor pos dan telekomunikasi 

mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang 2014 yaitu mencapai 10.02%.  

 

 
 

 

 
 

 
Sumber: idx (data diolah) 

Gambar 2 Pergerakan Harga Penutupan Saham Perusahaan Telekomunikasi 

periode Januari 2007- Desember 2015 
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Para investor perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham dalam berinvestasi. Investasi dalam bentuk saham memerlukan 

berbagai informasi akurat yang berhubungan dengan fluktuasi harga saham. 

Dengan alasan tersebut, maka bagi investor yang akan berinvestasi di pasar modal 

perlu mempertimbangkannya dengan matang. Analisis faktor makroekonomi 

dimungkinkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh 

variabel makroekonomi terhadap harga saham pada sektor telekomunikasi. 

Ada beberapa studi yang relatif berfokus dalam menguji pengaruh variabel 

makroekonomi dan return saham baik secara regional maupun global. Studi 

regional dilakukan oleh Nofiatin (2013), Mardiyati dan Rosalina (2013), Jayadin 

(2011), Kewal (2012), Wijaya (2008), dan Octavia (2013). Penelitian mengenai 

hubungan variabel makroekonomi dan return saham dalam sekala global telah 

dilakukan oleh Issahaku et al. (2013), Mohanamani dan Sivagnanasithi (2014), 

Gan et al. (2011), Hsing (2011a), Hussin et al. (2012), Cheng (1995), Groenewold 

dan Fraser (1997), Basher dan Sadorsky (2006), McSweeney dan Worthington 

(2008). Metode penelitian serupa Vector Auto regression (VAR)/Vector Error 

Correction Model (VECM) dilakukan oleh Hadi (2003) dan Abu (2011) dengan 

melakukan penelitian tentang hubungan timbal balik variabel makroekonomi dan 

return saham masing-masing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

  

 

Perumusan Masalah 

Dalam suatu perekonomian negara, pasar modal dianggap memiliki peran 

penting yaitu sebagai indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur 

kemajuan perekonomian sebuah negara sekaligus penunjang ekonomi negara 

(Krisandi et al. 2013). Pasar modal yang mengalami peningkatan atau penurunan 

terlihat dari naik turunnya harga saham. Oleh karena itu, seorang investor dalam 

melakukan investasi di pasar modal perlu informasi mengenai perkembangan 

saham kedepannya. 

Investor perlu mempertimbangkan variabel makroekonomi ketika menilai 

saham. Suku bunga, nilai tukar, inflasi dan pertumbuhan GDP adalah variabel 

makroekonomi yang penting dan mempengaruhi kinerja dari pasar saham (Khan 

et al. 2014). Dengan mengetahui kondisi makroekonomi suatu negara, investor 

dapat memutuskan untuk menginvestasikan dana ke pasar saham atau tidak. Hal 

ini dikarenakan kondisi pasar saham memiliki hubungan yang erat dengan kondisi 

ekonomi suatu negara. 

Ketika terjadi guncangan perekonomian global seperti krisis Amerika 

Serikat pada akhir tahun 2008, sejumlah variabel makroekonomi Indonesia pun 

turut merespon kejadian tersebut. Seperti meningkatnya variabel BI rate dan juga 

terdepresiasinya rupiah terhadap dollar Amerika yang besar. Selain itu, Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) terpangkas hampir separuhnya dari level awal. 

Dengan adanya guncangan variabel makroekonomi tersebut, investor akan 

bertindak dengan melihat bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan 

yang nantinya akan mempengaruhi return yang diperoleh. 

Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan GDP 

dan suku bunga Indonesia akan berpengaruh pada investasi. Nilai kurs yang 
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menguat menandakan perekonomian berkembang dan menarik untuk kegiatan 

investasi. Hal ini akan berdampak terhadap kenaikan harga saham sehingga return 

saham pun meningkat (Sunariyah 2003). Inflasi yang terjadi dapat menurunkan 

tingkat profitabilitas perusahaan sehingga menurunkan minat investor terhadap 

saham perusahaan tersebut. Berkurangnya minat investor terhadap saham tersebut 

dapat menyebabkan turunnya harga saham maupun return saham (Gitman 2001). 

Gross Domestic Product yang memburuk akan menyebabkan penurunan daya beli 

masyarakat secara riil, hal ini berarti penurunan kemampuan masyarakat dalam 

menanamkan dananya di pasar saham yang mengakibatkan penurunan transaksi di 

pasar saham. Kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan investor menjual 

seluruh atau sebagian sahamnya sehingga harga saham akan turun dan return 

saham pun menurun, (McConnel dan Brue 2002). 

Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan ekonomi industri-industri lain pada berbagai sektor. 

Industri telekomunikasi merupakan penunjang bagi industri lain dalam hal sarana 

komunikasi. Perkembangan industri telekomunikasi ini sangat menarik minat para 

investor untuk menanamkan investasinya ke dalam industri telekomunikasi. Para 

investor menilai bahwa industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor 

investasi yang mampu memberikan return yang maksimal terhadap investasinya 

di masa depan. Dampak multiplier industri telekomunikasi di Indonesia sangat 

luar biasa, karena menjadi infrastruktur penggerak seluruh sektor mulai industri 

telekomunikasi itu sendiri, juga mendorong sektor perdagangan, manufaktur, 

sektor usaha kecil menengah sebagai penggerak ekonomi rakyat. Seiring 

perkembangan teknologi, layanan komunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan 

pokok masyarakat. Mengutip hasil riset Sharing Vision, potensi pasar 

telekomunikasi kian meningkat tercermin dari hasil survei bahwa belanja 

komunikasi masyarakat saat ini berkisar 10-15 persen dari penghasilan per bulan. 

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik pendapatan per kapita pada 2007 sebesar 

Rp 18.5 juta per tahun. Dengan begitu dapat dihitung bahwa belanja komunikasi 

masyarakat meliputi telepon tetap (kabel), telepon selular, maupun internet bisa 

mencapai sekitar Rp 2.7 juta per penduduk/tahun. Demikian halnya total belanja 

komunikasi seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 230 juta orang, 

diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 500 triliun setiap tahun 

(www.republika.co.id). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah-masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pergerakan variabel makroekonomi (suku bunga 

SBI, nilai tukar valas Dollar Amerika, inflasi dan pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP) terhadap harga saham pada industri 

telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Menganalisis sensitivitas variabel makroekonomi terhadap harga saham 

pada industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Variabel-variabel makroekonomi manakah yang paling dominan 

berpengaruh terhadap harga saham pada industri telekomunikasi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

telah dirumuskan, yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh pergerakan variabel makroekonomi (suku bunga 

SBI, nilai tukar valas Dollar Amerika, inflasi, pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP)) terhadap harga saham pada industri 

telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI); 

2. Mengetahui sensitivitas variabel makroekonomi terhadap harga saham 

pada industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI); 

3. Mengetahui variabel-variabel manakah yang paling dominan berpengaruh 

terhadap harga saham pada industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:  

1. Bagi peneliti, agar dapat lebih mengetahui pengaruh variabel 

makroekonomi terhadap return dan risiko dari sampel industri 

telekomunikasi;  

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

gambaran sehingga mereka dapat menginvestasikan dananya dengan 

optimal; 

3. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan 

bagi penelitian serupa dimasa mendatang.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pasar Modal 

Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. 

Dengan adanya pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikannya pada berbagai sekuritas 

dengan harapan memperoleh imbalan (return). Perusahaan sebagai pihak yang 

memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan 

proyek-proyeknya. Dengan alternatif pendanaan dari pasar modal, perusahaan 

dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya sehingga meningkatkan kegiatan 

perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat luas. Tujuan utama dari pasar 

modal adalah untuk memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis 

perusahaan, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan 

terhadap investasi (Rivai 2013).  
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