1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional
karena memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian negara (Handiani
2014). Pasar modal juga menjadi alternatif penghimpunan dana masyarakat selain
sistem perbankan (Husnan 2015). Berdasarkan fungsinya pasar modal memiliki
dua fungsi dalam perekonomian. Fungsi pertama adalah sebagai sarana bagi
perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha,
penambahan modal kerja dan lain lain. Fungsi kedua adalah sebagai sarana
masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi,
reksadana dan lainnya. Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya
sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko dari masing-masing instrumen.
Berdasarkan fungsinya pasar modal merupakan tempat bertemunya
pembeli dan penjual ekuitas dengan resiko untung dan rugi (Hartono 2016).
Tempat transaksi pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).
BEI terbentuk hasil merger dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada
tanggal 30 November 2007 (Thompson 2010). Merger dilakukan untuk
meningkatkan efesiensi pasar modal nasional yang diharapkan mendorong daya
tarik dan daya saing industri di tingkat internasional (Simbolon 2013).
Selain meningkatkan efesiensi, merger juga mendorong perubahan
kapitalisasi pasar saham. Kapitalisasi merupakan indikator bursa yang diperoleh
dari hasil perkalian jumlah saham dengan harga pasar saham yang bersangkutan.
Perubahan kapitalisasi pasar dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan adanya
penerbitan atau pengurangan saham yang dicatatkan di bursa (Manurung 2013).
Pasca merger perkembangan kinerja BEI, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Proyeksi emiten, kapitalisasi pasar dan indeks harga saham gabungan di
Bursa Efek Indonesia periode Desember 2008 – Desember 2017
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Perusahaan
Tercatat
396
398
420
440
462
483
506
521
537
566

Emiten
Listing*
17
12
24
25
24
30
20
16
14
37

Perusahaan
Delisted
6
12
1
5
4
7
1
3
2
8

Kapitalisasi
Pasar (Triliun)
1 076.49
2 019.38
3 247.10
3 537.29
4 126.99
4 219.02
5 228.04
4 872.70
5 753.61
7 052.39

IHSG
1,355.41
2,534.36
3,703.51
3,821.99
4,316.69
4,274.18
5,226.95
4,593.01
5,296.71
6,355.65

Sumber : Diolah dari data mingguan ringkasan Statistika Pasar Modal Indonesia, OJK pada
minggu II April 2014– minggu IV, Januari 2018.
*) Tidak termasuk saham preferen dan saham seri B.
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Berdasarkan ringkasan statistik pasar modal Indonesia yang dikeluarkan
Otoritas Jasa Keuangan (2014) pada Tabel 1 menunjukan bahwa, proyeksi
kapitalisasi pasar saham tahun 2008 sebesar Rp 1 076.49 triliun dan perusahaan
tercatat 396 perusahaan. Emiten listing 17 dan perusahaan delisted 6. Data
tersebut terus berkembang sampai pada Desember tahun 2017, kapitalisasi pasar
sebesar Rp 7 052.39 triliun, perusahaan tercatat 566 perusahaan. Emiten listing 37
dan perusahaan delisted 8. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2008-2017 mengalami penambahan sebesar 170 perusahaan, rata-rata
penambahan sebesar 17 perusahaan per tahun.
Selain kapitalisasi yang digunakan dalam mengukur kinerja bursa, juga
digunakan indikator indeks. Indeks yang sering diperhatikan investor ketika
berinvestasi di BEI adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagaimana
terproyeksi pada Tabel 1. Kapitalisasi berkorelasi positif terhadap IHSG
(Anggreni 2016). Melalui IHSG seorang investor dapat melihat kondisi pasar
apakah sedang naik atau turun. IHSG yang sedang naik menunjukan kondisi pasar
yang sedang bergairah, begitu juga sebaliknya, IHSG yang menurun menunjukan
kondisi pasar yang sedang lesu. Perbedaan kondisi pasar ini tentu memerlukan
strategi yang berbeda-beda dari investor dalam berinvestasi di pasar modal
terutama di Indonesia (Prasetyanto 2016).
Proyeksi IHSG di Bursa Efek Indonesia pada Tabel 1 di atas, dari tahun
2008 sampai tahun 2017 secara umum mengalami kenaikan. Pada awal
pembentukan BEI tahun 2008 indeks sebesar 1.355,41. Pada tahun 2017 naik
menjadi 6.355,65, kenaikan tersebut bersifat pluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi
pada tahun 2009 sebesar 86.98%, dari tahun sebelumnya 1.355,41 naik menjadi
2.534,36. Persentase kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 12.94%,
dari tahun sebelumnya sebesar 3.821,99 naik menjadi 4.316,69 pada tahun 2012.
Penurunan terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Masing-masing sebesar 1% dan
12.13%. Penurunan terbesar pada tahun 2015, indeks tahun sebelumnya 5.226,95
menjadi 4.593,01 pada tahun 2015 dan penurunan terkecil terjadi pada tahun 2013,
indeks sebelumnya 4.316,69 turun menjadi 4.274,18.
Selain kapitalisasi yang memengaruhi IHSG, banyak faktor Ekonomi yang
memengaruhinya, baik yang bersifat mikro maupun makro sehingga IHSG
pluktuatif. Faktor mikro ekonomi, misalnya laba per saham, dividen per saham,
nilai buku per saham, debt to equity ratio, dan rasio keuangan lainnya. Faktor
makro ada yang besifat ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor makro nonekonomi mencakup peristiwa politik domestik, sosial, hukum dan politik
internasional (Widoatmodjo 2015). Faktor makroekonomi terdiri atas inflasi,
tingkat bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga minyak
dunia, harga emas dunia dan indeks saham regional. Adapun indeks saham
regional yang paling berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia adalah
Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225 dan Indeks Hang Seng (Samsul 2015).
Pengaruh faktor makro tidak selalu sama terhadap harga saham. Misalnya,
kenaikan nilai kurs dolar AS terhadap rupiah berdampak positif terhadap harga
saham emiten yang berusaha dibidang ekspor, tetapi berdampak negatif terhadap
harga saham emiten yang memiliki utang valuta asing. Sedangkan emiten yang
bergerak dalam bidang impor atau yang bahan baku untuk produksinya masih
didatangkan dari luar negeri, akan terkena dampak negatif dari kenaikan kurs
dolar AS. Selain itu faktor makroekonomi tidak memengaruhi kinerja perusahaan
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secara seketika melainkan secara pelahan dalam jangka waktu yang panjang.
Sebaliknya harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor
makro ekonomi tersebut, karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika
perubahan makroekonomi itu terjadi, para investor akan memperhitungkan
dampaknya baik positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa
tahun kedepan, kemudian mengambil keputusan membeli, menjual atau menahan
saham yang bersangkutan (Samsul 2015). Cepatnya investor bereaksi terhadap
harga saham, maka harga saham lebih cepat menyesuaikan diri terhadap
perubahan variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang
bersangkutan (Astuti et al. 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh
kapitalisasi pasar saham dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan di Bursa efek Indonesia menarik untuk diteliti.

Perumusan Masalah
Perkembangan kinerja Bursa Efek Indonesia pasca merger semakin baik,
ditandai makin banyaknya perusahaan listed di bursa, semakin tingginya
peningkatan kapitalisasi pasar dan IHSG. Bahkan perkembangan IHSG, menurut
Nicky Hogan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dalam sepuluh tahun
terakhir, kenaikan IHSG merupakan yang tertinggi di antara bursa-bursa di
seluruh dunia. Kenaikanya sebesar 227.60%. Tidak ada negara lain yang lebih
tinggi dari itu, di tengah penjualan investor asing lebih dari Rp 20 triliun, indeks
saham Indonesia tetap mengalami kenaikan 13.87%. Dalam satu dasawarsa
terakhir ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Potensi pasar modal seperti ini harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan
kinerjanya agar pertumbuhan yang baik ini dapat terus berjalan secara
berkesinambungan. Apalagi di saat investor baru terus bertambah dan
berkontribusi sebesar 54.2% terhadap kenaikan transaksi saham harian sepanjang
tahun 2017. Kenaikan transaksi tersebut, sebesar 22.6% diantaranya merupakan
kontribusi para investor individu Indonesia (Djumena 2017). Seiring
bertambahnya investor baru, agar tidak terjadi kenaikan saham sebagai akibat
permintaan saham yang berlebihan dari investor maka harus ada upanya
penambahan kapitalisasi pasar melalui peningkatan emiten listed. Sehingga sarana
investasi bagi investor di bursa lebih variatif. Di samping itu untuk memperlancar
arus informasi dan berjalannya transaksi, efesiensi pasar modal juga harus terus
ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya tarik dan
daya saing industri di tingkat internasional (Aditya et al. 2018).
Selain peningkatan kapitalisasi pasar saham dan peningkatan investor baru
sebagaimana yang diuraikan di atas, perkembangan faktor makro ekonomi juga
harus turut diperhatikan kontribusinya terhadap perkembangan IHSG. Seperti
tingkat inflasi yang semakin rendah, turunnya harga minyak dunia dan krisis
ekonomi global. Krisis ekonomi global sepanjang sepuluh tahun terakhir terjadi
pada tahun 2008, 2013 dan 2015. Pemicu dari timbulnya krisis berbeda-beda,
seperti krisis tahun 2008, dipicu oleh krisis subfrim morthage di Amerika Serikat.
Pada krisis tahun 2013, dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar akan
keberlangsungan kebijakan stimulus dari The Fed yang berdampak pada
penurunan kinerja pasar modal regional. Krisis tahun 2015, dipicu oleh turunya
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kepercayaan pelaku pasar modal, yaitu spekulasi atas kenaikan suku bunga acuan
Bank Sentral Amerika Serikat dan tekanan pelambatan ekonomi China (Amran
2015). Seluruh faktor makro ekonomi tersebut sangat berperan terhadap
pergerakan IHSG di BEI.
Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian ini adalah menganalisis
pengaruh kapitalisasi pasar saham dan variabel makroekonomi terhadap IIHSG di
BEI. Variabel yang dianalisis terdiri atas kapitalisasi pasar saham, inflasi, harga
minyak dunia, harga emas dunia dan indeks saham regional Hang Seng. Proxy
pemilihan Indek Hang Seng didasarkan pada indeks ini berdasarkan nilai sama
dengan IHSG dan perhitungannya menggunakan seluruh populasi serta secara
geografis lebih dekat, dengan perbedaan waktu yang paling sedikit dibandingkan
indeks Dow Jones dan Nikkei 225 (Frensidy 2006). Variabel yang diteliti
merupakan variabel terpilih secara statistik dan ekonometrik serta representasi
dari seluruh variabel makroekonomi yang telah diuraikan. Rumusan masalah yang
diajukan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh kapitalisasi pasar saham dan variabel makroekonomi
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana strategi meningkatkan kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek
Indonesia?

Tujuan Penelitian

1.
2.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar saham dan variabel makroekonomi
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia.
Merumuskan rekomendasi strategi meningkatkan kapitalisasi pasar saham di
Bursa Efek Indonesia.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai bidang dan
profesi, sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah khususnya Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia,
penelitian ini menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan (emiten) dalam
membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Menambah informasi bagi investor di pasar modal sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya.
4. Bagi sivitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan merangsang penelitian selanjutnya yang lebih aplikatif.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar
saham dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) di Bursa Efek Indonesia dari Januari 2008 sampai Desember 2017.
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