
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Investasi dalam ekonomi merupakan salah satu faktor penggerak 

perekonomian suatu negara. Kahn (1931) menjelaskan bahwa terdapat relasi yang 

positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kegiatan 

investasi saat ini tidak hanya identik dengan penanaman modal langsung (direct 

investment) pada suatu aset perusahaan, melainkan bisa dilakukan dengan 

mekanisme pembelian saham (indirect investment) melalui pasar modal yang 

relatif lebih mudah dilakukan. 

 

Sumber: OJK 2017 

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai perdagangan saham di Indonesia 

selama periode tahun 2007-2016 cenderung mengalami peningkatan rata-rata 

sebesar 5.79 % (OJK 2017). Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas investasi di 

Indonesia tergolong semakin aktif dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya. Pada periode tahun 2008, nilai perdagangan saham di BEI 

mengalami penurunan karena adanya peristiwa subprime mortgage yang terjadi di 

US. Lesunya aktifitas perdagangan saham di Indonesia merupakan dampak 

sementara akibat peristiwa tersebut. Hal ini menyebabkan pasar keuangan secara 

global mengalami penurunan akibat investor melakukan penilaian ulang terhadap 

risiko investasinya, sehingga mengakibatkan penurunan aktifitas perdagangan 

saham di beberapa pasar keuangan di dunia (OJK 2009). 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa selama periode tahun 2012-2013 dan 2015-

2016 terjadi peningkatan nilai perdagangan saham yang signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas investasi yang dilakukan oleh 
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investor pada periode tersebut. Pada tahun 2013, kenaikkan nilai perdagangan 

saham terjadi salah satunya karena pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara 

yang dijadikan sebagai barometer perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, 

Jepang, China dan India mulai memasuki fase pemulihan (OJK 2014). 

Pada tahun 2016, kenaikan aktifitas investasi juga terjadi salah satunya 

karena program Tax Amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah berdampak pada 

peningkatan penanaman modal maupun transaksi perdagangan efek di BEI secara 

signifikan. Hal lain yang menjadi pengaruh signifikan yaitu perkembangan 

perekonomian Indonesia yang cukup baik di Tahun 2016 (OJK 2017). Fenomena 

kenaikan maupun penurunan nilai saham tersebut dipengaruhi oleh munculnya 

informasi tentang kondisi ekonomi yang sedang dialami Indonesia, sehingga 

memengaruhi sentimen investor di pasar modal Indonesia. 

Fama (1970) menjelaskan bahwa kondisi pasar yang efisien terjadi saat nilai 

saham di pasar sudah mencerminkan seluruh informasi yang relevan bagi saham 

tersebut, informasi yang berkaitan dengan suatu aset di pasar modal menjadi salah 

satu faktor penting dalam memengaruhi pergerakan saham. Hal ini menyebabkan 

pergerakan saham di pasar modal bersifat acak (random) karena dipengaruhi oleh 

faktor informasi yang tidak dapat diprediksi, sehingga pergerakan saham menjadi 

suatu hal yang sulit untuk diramalkan. Hipotesis ini juga menyimpulkan bahwa 

harga saham akan selalu berada di nilai wajar, sehingga investor tidak mungkin 

membeli saham undervalued dan menjualnya saat saham berada pada kondisi 

overvalued. 

Pada awal Abad 20, beberapa peneliti di bidang keuangan, seperti Treynor 

dan Mazuy (1996) serta Sharpe (1975) melakukan riset yang berusaha 

menjelaskan bahwa pergerakan saham dapat diprediksi. Penemuan ini mendorong 

investor untuk melakukan berbagai strategi untuk memperoleh return yang lebih 

besar daripada sekedar bertindak mengikuti mekanisme pasar. Hal ini juga yang 

memunculkan teori aktifitas perdagangan aktif dengan mengalokasikan aset pada 

kondisi pasar bullish dan bearish (bussines cycle). Strategi investasi merupakan 

tindakan strategis yang dilakukan oleh investor untuk mengoptimalkan return 

yang diperoleh. Bodie et al. (2014) menjelaskan bahwa strategi investasi terbagi 

menjadi dua, yaitu strategi pasif dan aktif. 

Pada strategi investasi pasif, investor cenderung hanya menahan (hold) 

portfolio saham yang dimiliki dan mendasarkan pergerakan saham pada indeks 

pasar. Strategi investasi pasif yang umum digunakan diantaranya adalah buy-and-

hold strategy. Di sisi lain, investor yang melakukan strategi investasi aktif 

umumnya selalu melakukan tindakan jual beli saham untuk menghasilkan 

abnormal return dengan tujuan mengungguli kinerja portfolio saham strategi 

pasif. Strategi investasi aktif yang umum digunakan antara lain simple rotation 

dan sector rotation. Simple rotation adalah tindakan mengalokasikan aset antara 

pasar modal (risky assets) pada saat ekonomi sedang tumbuh dan aset bebas risiko 

(risk-free assets) pada saat ekonomi sedang turun, sedangkan sector rotation 

melakukan alokasi aset pada sektor siklikal saat kondisi ekonomi tumbuh dan 

sektor non siklikal saat kondisi ekonomi turun. Tindakan pengalokasian antara 

dua aset ini biasa dikenal dengan istilah market timing (Bodie et al. 2014). 

Berdasarkan penjelasan mengenai market timing yang dikemukakan oleh 

Bodie, Kane dan Marcus mengindikasikan bahwa penerapan strategi investasi 

aktif ini dapat menghasilkan perolehan return yang lebih baik. Penelitian yang 
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dilakukan Grobys (2011) pada pasar modal Swedia menunjukkan bahwa 

penerapan market timing mampu menghasilkan keuntungan terbesar dibandingkan 

strategi investasi pasif pada saat kondisi resesi Eropa yang terjadi pada tahun 

2008. Penelitian yang dilakukan Chen dan Chen (2012) dengan objek penelitian 

pada pasar modal Taiwan (TWSE) juga menunjukkan bahwa buy-and-hold 

strategy tidak dapat digunakan sebagai alternatif tindakan yang tepat bagi investor 

pada kondisi bearish market yang terjadi pada periode tahun 2000-2002 dan 

2007-2009. Dalam penelitian tersebut, beberapa pihak beranggapan bahwa market 

timing, yang merupakan strategi investasi aktif, dapat menghasilkan kinerja 

portfolio lebih baik dibandingkan dengan buy-and-hold strategy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siegel (1991) menunjukkan bahwa selama 

periode resesi yang terjadi pada tahun 1802-1990 telah terjadi peralihan aset dari 

pasar modal saat kondisi ekonomi tumbuh menuju aset bebas risiko saat kondisi 

ekonomi turun. Penelitian yang dilakukan Prather dan Bertin (1998) menemukan 

adanya hubungan antara informasi publik, dalam hal ini perubahan discount rate, 

dengan fenomena market timing di pasar modal Amerika. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perubahan discount rate dapat dijadikan sebagai indikator 

dalam menentukan masuk atau keluarnya investasi dari pasar saham. 

Penelitian Conover et al. (2008) juga menunjukkan adanya fenomena 

penerapan market timing yang terjadi di pasar modal Amerika. Penelitian ini 

berbeda dengan yang dilakukan oleh Prather dan Bertin (1998), karena fokus yang 

dilihat dalam penelitian ini adalah hubungan kebijakan moneter yang diterapkan 

oleh bank sentral Amerika (The Fed) terhadap strategi sector rotation. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi realokasi aset pada sektor siklikal saat 

kondisi Fed easing dan sektor non siklikal saat kondisi Fed tightening. 

Penelitian yang dilakukan Dimic et al. (2016) menunjukkan bahwa inflasi 

dan kebijakan moneter memiliki hubungan yang negatif terhadap harga saham di 

negara-negara emerging markets. Selain itu, kelonggaran kebijakan moneter justru 

berpengaruh positif baik terhadap saham maupun obligasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh antara faktor makroekonomi terhadap kondisi pasar 

modal di negara berkembang, bahkan dalam penelitian Dimic et al. (2016) 

dijelaskan juga bahwa terjadi realokasi investasi menuju aset bebas risiko saat 

terjadi financial market turbulence.  

Fenomena market timing juga diindikasi terjadi di pasar modal Indonesia. 

Pada periode resesi yang terjadi, investor cenderung mengalokasikan aset yang 

dimiliki ke sekuritas yang lebih aman, seperti obligasi. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Bank Indonesia, selama periode Juli 2005 sampai dengan Desember 

2017 terjadi periode bearish sebanyak 5 kali. Indikator yang digunakan untuk 

melihat terjadinya periode bearish adalah kenaikan suku bunga kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate) atau terjadi pengetatan kebijakan 

moneter. Di samping itu, adanya pergerakan yang berlawanan antara IHSG dan 

obligasi pada periode bearish juga memperkuat pernyataan mengenai adanya 

penerapan market timing di pasar modal Indonesia. Pada Gambar 2 ditampilkan 

grafik pergerakan IHSG dan obligasi periode 2005-2017.  
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Sumber: investing.com 

Gambar 2 menunjukkan adanya pergerakan indeks yang berlawanan antara 

IHSG dan obligasi selama periode waktu yang dianalisis. Terlihat pada Q4/07-

Q2/09, Q4/10-Q1/11, Q2/13-Q4/14, dan Q2/15-Q4/15 terjadi pergerakan 

berlawanan antara IHSG dan obligasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan 

adanya aktifitas shifting assets pada periode-periode tertentu dalam siklus bisnis 

yang terjadi di pasar modal Indonesia. Oleh sebab itu, fenomena ini dapat 

dijadikan sebagai indikasi adanya aktifitas perubahan alokasi aset yang didasarkan 

pada kondisi siklus bisnis yang terjadi di pasar modal Indonesia 

 

 

Perumusan Masalah 

Market timing merupakan pembahasan yang menjadi perdebatan bagi para 

peneliti di bidang keuangan. Market timing adalah alternatif pengelolaan investasi 

dengan memanfaatkan siklus bisnis untuk memperoleh imbal hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan buy-and-hold strategy. Market timing menerapkan realokasi 

aset berisiko menuju aset bebas risiko dalam portfolio untuk mengantisipasi 

penurunan yang terjadi di pasar. Secara umum, market timing mencoba 

memperoleh return yang lebih baik dengan memprediksi pergerakan harga saham 

yang didasarkan pada siklus bisnis yang terjadi di pasar modal suatu negara. 

Siegel (2014) menjelaskan bahwa perubahan aset dari saham menuju obligasi 

jangka pendek saat terjadi resesi dan kembali investasi pada saham sebelum resesi 

berakhir, secara signifikan mampu menghasilkan return yang lebih baik. 

Beberapa penelitian yang mencoba melihat adanya fenomena market timing 

di Indonesia menunjukkan hasil bahwa market timing tidak berlaku secara 

signifikan untuk kondisi pasar modal di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (2016), Panjaitan (2012), dan Waelan (2008) untuk melihat adanya 

kemampuan market timing pada manajer pengelola investasi reksadana 

menunjukkan bahwa kemampuan market timing bersifat inferior pada manajer 

pengelola invetasi reksadana di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja 
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Gambar 2  Return IHSG dan obligasi 2005 - 2017 
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reksadana yang memasukkan variabel market timing ability sebagai variabel 

independen (X) tidak menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

kinerja IHSG. 

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang mengaitkan fenomena 

market timing dengan siklus bisnis yang terjadi di pasar modal Amerika oleh 

Siegel (1991), Prather dan Bertin (1998), dan Conover et al. (2008). Hasil 

penelitian menunjukkan adanya fenomena market timing yang terjadi dan 

penerapan market timing tersebut dapat menghasilkan return yang lebih baik 

dibandingkan penerapan buy-and-hold strategy. 

Kondisi ekonomi dan siklus bisnis di pasar modal yang fluktuatif menjadi 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siegel (1991), Prather dan Bertin 

(1998), Conover et al. (2008), Chen dan Chen (2009), Chen dan Chen (2012), 

Dichtl (2016) dan Mahapatra dan Bhaduri (2018) yang menunjukkan bahwa 

informasi yang dipublikasikan dapat memengaruhi keputusan investasi yang akan 

diambil. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa variabel discount rate 

dan kebijakan moneter dapat digunakan sebagai indikator investasi untuk masuk 

atau keluar dari sekuritas berisiko dengan melihat perolehan return portfolio yang 

menerapkan market timing lebih baik dibandingkan penerapan buy-and-hold 

strategy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Peláez (2015) dengan mengaitkan fenomena 

resesi dengan alternatif tindakan realokasi aset di pasar modal Amerika juga 

menunjukkan bahwa investasi pada aset bebas risiko saat periode bearish dan 

investasi pada aset berisiko saat periode bullish dapat menghasilkan return yang 

lebih baik dibandingkan buy-and-hold strategy.  

Penelitian yang dilakukan Dimic et al. (2016) juga menunjukkan bahwa 

pada periode resesi yang terjadi di negara emerging markets, investor cenderung 

bersifat risk-averse dengan melakukan peralihan alokasi investasi menuju aset 

bebas risiko seperti obligasi pemerintah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja return portfolio dengan penerapan realokasi aset 

berdasarkan perubahan beberapa faktor makroekonomi di Indonesia? 

2. Bagaimana kinerja return portfolio dengan penerapan market timing 

berdasarkan siklus ekonomi? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja return portfolio yang secara aktif 

melakukan aktifitas realokasi dengan portfolio yang dikelola secara pasif? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui indikator makroekonomi yang dapat digunakan untuk 

melakukan aktifitas realokasi aset dan menghasilkan perolehan return 

terbaik 

2. Memberikan gambaran mengenai kinerja portfolio yang dikelola secara 

aktif dan pasif di pasar modal Indonesia. 
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Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak berikut: 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran awal mengenai prosedur pengelolaan portfolio investasi secara 

aktif, serta kinerja portfolio investasi yang dihasilkan. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, wawasan dan bahan acuan dalam melakukan penelitian terkait 

pengelolaan investasi secara aktif. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada perbandingan kinerja antara penerapan investasi 

aktif dan investasi pasif di pasar modal Indonesia, tidak menghasilkan pedoman 

praktis bagi investor untuk menerapkan strategi investasi aktif secara real time di 

pasar modal Indonesia. Prosedur investasi aktif yang digunakan dalam penelitian 

ini merujuk pada aktifitas perubahan alokasi aset dalam portfolio berdasarkan 

perubahan siklus ekonomi di Indonesia yang ditunjukan oleh perubahan variabel 

BI rate. 

Portfolio investasi aktif dikelola dengan penerapan dua cara yaitu, 

perubahan alokasi aset portfolio mengikuti beberapa asumsi perubahan variabel 

makroekonomi dan perubahan alokasi aset berdasarkan siklus ekonomi. Variabel 

makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari BI rate, inflasi dan 

nilai tukar. Variabel yang digunakan sebagai indikasi siklus ekonomi di Indonesia 

adalah BI rate, karena sifat variabel yang forward looking. Aset yang digunakan 

dalam investasi aktif terdiri dari IHSG dan obligasi untuk simple rotation dan 

indeks sektor siklikal dan indeks sektor non siklikal untuk sector rotation. Seluruh 

data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bulanan dan memiliki rentang 

waktu dari Januari 2005 – Desember 2017. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Siklus Ekonomi 

The National Bureau of Economic Research (NBER) menjelaskan bahwa 

siklus ekonomi pada dasarnya merupakan pergerakan fluktuatif yang terjadi pada 

ekonomi di suatu Negara atau ekonom menyebutnya sebagai siklus ekonomi. 

Siklus ekonomi ini merupakan jenis pergerakan fluktuatif yang terjadi pada 

keseluruhan aktivitas ekonomi di suatu Negara. Pada umumnya, pergerakan 

fluktuatif dalam siklus ekonomi ditunjukkan oleh perubahan yang terjadi pada 

beberapa indikator makroekonomi di suatu negara. Periode siklus ini akan selalu 

berulang dengan pola atau durasi yang tidak sama untuk setiap siklusnya. Siklus 

ekonomi terdiri dari empat fase siklus, yaitu expansion, downturn, contraction 

dan upturn. 




