
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan 
perekonomian suatu negara. Salah satu investasi yang paling diminati oleh investor 
sebagai pemodal adalah investasi berupa saham. Investasi di pasar modal dari 
tahun ke tahun telah berkembang dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat 
untuk melakukan investasi saham. Saham merupakan salah satu sekuritas diantara 
sekuritas‐sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko 
tinggi tercermin dari ketidakpastian imbal hasil (return) yang akan diterima oleh 
investor di masa datang. Hal ini sejalan dengan definisi investasi menurut 
Tandelilin (2010), bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah 
yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Saham juga 
dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan 
usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan 
modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 
atas aset perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). 

Harga saham merupakan salah satu pertimbangan penting untuk investor 
dalam membeli dan menjual saham. Harga saham telah mencerminkan kondisi 
yang terjadi di pasar baik dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya (Kodrat 
dan Indonanjaya 2010). Volatilitas harga saham menggambarkan perubahan harga 
saham yang terjadi selama kurun waktu pengamatan tertentu. Fluktuasi harga 
tersebut dapat dikarenakan oleh faktor internal perusahaan, misalnya akibat 
perubahan tingkat keuntungan atau nilai buku perusahaan tersebut sebagai imbas 
dari faktor eksternal seperti guncangan (shock) yang terjadi pada indeks saham 
luar, faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga 
minyak dunia serta rumor atau sentimen yang berkembang di dalam pasar saham 
sendiri. 

Dinamika yang terjadi di pasar modal dapat mempengaruhi indeks harga 
saham masing-masing sektoral. Pasar modal merupakan kegiatan yang rentan 
terhadap setiap perubahan, baik yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi maupun 
non-ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia, faktor makroekonomi secara tidak 
langsung turut mempengaruhi indeks dan return saham. Kondisi stabilitas 
makroekonomi ikut serta dalam menimbulkan ketidakpastian fluktuasi harga 
saham di Bursa Efek Indonesia. Variabel makroekonomi merupakan variabel yang 
dapat mempengaruhi harga saham namun tidak dapat dikendalikan oleh para 
pelaku usaha. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 memberikan dampak yang 
sangat besar bagi perekonomian dunia dan perekonomian nasional terutama pasar 
saham. Krisis ekonomi global tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan 
inflasi di beberapa negara termasuk Indonesia yang diikuti pula oleh naiknya suku 
bunga BI rate pada saat itu. Hal ini menyebabkan adanya perubahan harga saham 
pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami koreksi cukup 
dalam sebanyak -46.50 % dan keseluruhan saham sektor ketika itu juga 
mengalami koreksi pada harga sahamnya. Pasca krisis ekonomi global pada tahun 
2008, pasar modal di Indonesia kembali bangkit sampai saat ini. Berkembangnya 



2 
 
 

 

pasar modal di Indonesia ditunjukkan dengan bertambahnya total jumlah investor 
di Indonesia. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per 
tanggal 19 November 2018, total jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) telah mencapai 829.426 single investor identification (SID). Jumlah tersebut 
meningkat 31,97% dibanding jumlah investor yang tercatat akhir 2017 sebanyak 
628.491 single investor identification (SID). 

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekitar 10 saham sektoral 
yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor pertambangan, (3) sektor industri dasar dan 
kimia, (4) sektor aneka industry, (5) sektor industri barang konsumsi, (6) sektor 
properti, real estat, dan konstruksi bangunan, (7) sektor infrastruktur, utilitas, dan 
transportasi, (8) sektor keuangan, (9) sektor perdagangan, jasa, dan investasi, (10) 
sektor manufaktur. Pergerakan sektor-sektor tersebut dipengaruhi berbagai macam 
faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor fundamental makroekonomi 
dianggap sebagai faktor dominan yang berkontribusi dalam pergerakan saham 
(Sirucek 2012) hal ini dikarenakan faktor makroekonomi akan langsung direspon 
oleh investor dalam keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan 
saham sektoral selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pertanian     Aneka industri 
     Pertambangan    Barang konsumsi 
     Industri dasar dan kimia   Perdagangan 
     Keuangan     Manufaktur 
     Properti, real estate dan    Infrastruktur, utilitas dan 

    konstruksi bangunan   transportasi 

Sumber : yahoofinance 2019 

Gambar 1  Grafik Pergerakan Saham Sektoral Periode 2014 hingga 2018 
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Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan 
penting dalam perekonomian Indonesia, karena sebanyak 40 % masyarakat 
Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik secara langsung 
maupun tidak langsung (Artha 2014). Berdasarkan gambar 1, selama periode lima 
tahun terakhir (2014 sampai 2018) rata-rata pergerakan saham yang memiliki 
koreksi paling dalam adalah sektor pertanian yaitu sebesar -35.62%. Saham sektor 
pertanian terdiri dari beberapa sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan berita yang 
beredar, terkoreksinya saham di sektor pertanian paling parah yaitu terjadi pada 
tahun 2017 hingga tahun 2018, dimana sektor pertanian diterpa beberapa isu 
negatif yaitu adanya kampanye anti minyak kelapa sawit dari Uni Eropa, kenaikan 
bea impor India (yang merupakan importir utama CPO), permintaan yang 
berkurang, jatuhnya harga minyak kedelai akibat perang dagang Amerika Serikat 
(AS)-China, kenaikan suku bunga The Fed sehingga Bank Indonesia menaikkan 
suku bunga dan juga akibat pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh level 
Rp 15.313,- 

Pergerakan saham sektor pertanian yang cenderung menurun juga 
ditunjukkan oleh emiten yang berada dalam sektor pertanian tersebut terutama sub 
sektor perkebunan. Sebagai contoh yaitu pada gambar pergerakan saham AALI 
(Astra Agro Lestari Indonesia, Tbk) mengalami hal yang sama. Pergerakan saham 
AALI mengalami penurunan terdalam di tahun 2018 dengan nilai saham terendah 
yaitu sebesar Rp 11.200,- per lembar saham. Hal ini sejalan dengan pergerakan 
saham sektor pertanian yang cenderung mengalami penurunan di tahun 2018. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan adanya ketertarikan peneliti 
untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham di sektor 
pertanian mendasari penelitian ini untuk dilakukan. 
 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2019 (data diolah) 

Gambar 2  Pergerakan Saham Astra Agro Lestari, Tbk (AALI) dan Sektor   
       Pertanian periode 2014 sampai 2018 
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Perumusan Masalah 

Pada tahun 2008 Indonesia pernah terkena dampak krisis financial global 
yang ditandai dengan dengan tingginya inflasi mencapai 11 % dan gejolak yang 
terjadi di pasar modal (Alena 2017). Setelah tahun 2008, pasar saham Indonesia 
mengalami rebound seiring dengan semakin baiknya perkembangan pasar modal 
yang ditandai dengan bertambahnya total jumlah investor di Indonesia. 
Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per tanggal 19 
November 2018, total jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah 
mencapai 829.426 single investor identification (SID). Jumlah tersebut meningkat 
31,97% dibanding jumlah investor yang tercatat akhir 2017 sebanyak 628.491 
single investor identification (SID). Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah 
semakin sadar akan investasi di pasar modal. 

Sektor pertanian memiliki kapitalisasi pasar yang sedikit dibandingkan 
dengan sektor lainnya. Di tahun 2018, total kapitalisasi Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) sebesar Rp7.023,496 triliun, sektor pertanian hanya memegang 
1,43% atau senilai Rp 100,591 triliun. Jika dilihat pada tabel 1, total kapitalisasi 
pasar setiap tahun meningkat meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan tetapi 
kapitalisasi pasar sektor pertanian justru semakin menurun. Tabel 1 menunjukkan 
total kapitalisasi pasar saham di Indonesia periode tahun 2014 hingga 2018. 

 
Tabel 1  Perkembangan kapitalisasi pasar saham Indonesia tahun 2014 hingga 

2018 

No Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Pertanian 161,781 118,308 137,159 102,422 100,591 

2 Pertambangan 255,126 161,495 285,744 338,628 401,133 

3 Industri Dasar 
dan Kimia 

381,637 286,951 399,488 524,668 666,874 

4 Aneka Industri 372,500 303,567 393,716 408,499 413,190 

5 Industri Barang 
Konsumsi 

1,014,801 1,129,447 1,285,281 1,608,914 1,455,771 

6 Properti, Real 
Estate dan 
Konstruksi 
Bangunan 

360,004 381,076 426,188 414,319 390,519 

7 Infrastruktur, 
Utilitas, dan 
Transportasi 

743,235 637,663 719,812 817,423 734,432 

8 Keuangan 1,313,676 1,232,308 1,478,250 2,091,671 2,180,757 

9 Perdagangan, Jasa, 
dan Investasi 

625,284 621,886 627,975 745,845 680,229 

 Total Kapitalisasi 
Pasar 

5,228,044 4,250,815 5,753,613 7,052,389 7,023,496 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2019 (data diolah) 

 
Sektor pertanian mayoritas diisi oleh emiten-emiten yang bergerak di 

perkebunan. Subsektor perkebunan memegang 94,82% atau senilai Rp 95,378 
triliun dari total kapitalisasi pasar sektor pertanian. Oleh karena itu menurunnya 
pergerakan saham di sektor pertanian di duga akibat subsektor perkebunan yang 
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juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut diduga akibat sentimen anti 
minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan Uni Eropa, kenaikan bea impor India 
(yang merupakan importir utama CPO), permintaan yang berkurang, jatuhnya 
harga minyak kedelai akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)-China hingga 
kebijakan kenaikkan suku bunga The Fed dan melemahnya nilai tukar rupiah. 
Faktor-faktor makroekonomi tersebut merupakan faktor yang tidak bisa 
dikendalikan oleh investor maupun perusahaan sehingga akan berakibat kepada 
internal perusahaan (Muhammad 2016). Bodi et al. (2014) menyatakan analisis 
faktor ekonomi harus dimulai dari ekonomi global. Ekonomi global dapat 
mempengaruhi prospek perusahaan, kompetisi harga dengan pesaing atau laba 
yang didapat dari investasi luar negeri dan harga saham perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham 
sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan studi kasus dalam negeri maupun luar 
negeri. Khalid (2012), Antonio et al. (2013) dan Barakat (2015) mengatakan 
bahwa inflasi memiliki pengaruh positif, sedangkan Wahyuni et al. (2016) dan 
Khan dan Zaman (2012) mengatakan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap 
harga saham. Artha et al. (2014), Antonio et al. (2013) dan Khalid (2012) 
menjelaskan bahwa suku bunga, nilai tukar dan minyak dunia memberikan 
pengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan Erwanto (2015) mengatakan 
suku bunga dan nilai tukar berpengaruh negatif dan harga minyak juga 
berpengaruh negatif terhadap saham (Fatima dan Bashir 2014). Harga CPO 
dibangun dalam penelitian ini karena merupakan variabel yang penting dianalisis 
sebab diduga memiliki hubungan dengan harga saham sektor pertanian. Selain itu 
beberapa penelitian juga menggunakan harga CPO sebagi faktor spesifik sektor 
dengan hasil bahwa harga CPO berpengaruh positif terhadap saham sektor 
pertanian (Nordin 2014). 

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu 
mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap saham, maka peneliti tertarik 
untuk meneliti pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham dengan 
cakupan objek dan periode yang berbeda. Penelitian ini fokus untuk menganalisis 
pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham sektor pertanian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pergerakan harga saham emiten yang berada di sektor 
pertanian? 

2. Bagaimana pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham sektor 
pertanian periode tahun 2014 sampai 2018? 

3. Bagaimana peramalan pergerakan harga saham sektor pertanian selama 
periode tahun 2019 dengan menggunakan trend analysis? 
 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini antara 
lain: 

1. Menganalisis pergerakan harga saham emiten yang berada di sektor 
pertanian 
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2. Menganalisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap harga saham 
sektor pertanian periode tahun 2014 sampai 2018. 

3. Menganalisis peramalan pergerakan harga saham sektor pertanian 
selama periode tahun 2019 dengan menggunakan trend analysis. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Secara umum, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik bagi para 
investor, sedangkan secara khusus hasil penelitian dapat berguna bagi : 

1. Investor dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam 
melakukan analisis saham untuk menentukan keputusan investasi. 

2. Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sarana studi banding dengan 
penelitian terdahulu dan yang akan datang untuk mengamati konsistensi 
hasil penelitiannya. 

3. Peneliti, sebagai proses belajar untuk lebih kritis dalam menganalisis 
suatu permasalahan serta membuka wawasan dan pemahaman untuk 
mencari jawaban atas perumusan masalah dalam bidang manajemen 
keuangan. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terbatas pada saham sektor pertanian subsektor 
perkebunan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap harga 
saham sektor pertanian subsektor perkebunan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Januari 2014 – Desember 2018 dan merupakan jenis data time 
series bulanan. Faktor makro yang akan dianalisis antara lain inflasi, suku bunga, 
nilai tukar, harga minyak dunia, indeks produksi industri (IPI), dan faktor spesifik 
sektor pertanian yaitu harga minyak kelapa sawit (CPO). 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pasar Modal Indonesia 
 
Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang 
ataupun modal sendiri (Darmadji dan Hendy 2011). Pasar modal adalah pasar 
untuk memperjualbelikan saham yang umumnya memiliki umur lebih dari satu 
tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin 2010). Raraga (2012) mengatakan 
bahwa ada dua fungsi utama yang dijalankan oleh pasar modal, yaitu pertama, 
sebagai sumber pembiayaan bagi entitas bisnis. Dimana perusahaan yang 
membutuhkan dana dapat memperoleh dana dari pasar modal yang dapat 
digunakan untuk pengembangan usaha maupun tambahan modal perusahaan dan 
sebagainya. Kedua, sebagai sarana berinvestasi bagi masyarakat, seperti saham, 
obligasi dan instrument keuangan lainnya. Masyarakat dapat menggunakan pasar 
modal untuk berinvestasi pada instrument keuangan tersebut sesuai dengan pilihan 




