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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara

salah satunya adalah aktivitas pasar modal di negara tersebut. Pasar modal di

Indonesia berkembang tidak hanya dilihat berdasarkan perusahaan dan

masyarakat di negara itu, namun faktor ekonomi makro di negara tersebut ikut

mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia.

Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya

dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga dari faktor-faktor eksternal.

Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam

negeri. Untuk beberapa tahun kedepan kegiatan ekonomi indonesia diperkirakan

akan mengalami peningkatan dengan asumsi kondisi politik dan keamanan stabil.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa

ini mulai membaik kembali.

Pasar modal yang ada di Indonesia disebut sebagai Bursa Efek Indonesia

(BEI), dahulu bernama Bursa Efek Jakarta (BEJ). Terdapat banyak perusahaan

yang terdaftar di BEI yang dikelompokkan berdasarkan sektornya. Pasar modal

merupakan pasar keuangan (financial market) dimana diperjual-belikan sekuritas

atau instrumen surat berharga yang memiliki sifat jangka panjang (Husnan, 1997).
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Tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari tiga sudut pandang,

yaitu pertama, sudut pandang negara. Pasar modal dibangun dengan tujuan

menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan

mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk

mengatur bidang perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan sendiri.

Kedua, pasar modal menurut sudut pandang emiten merupakan sarana untuk

mencari tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana

dengan biaya yang lebih murah dan hal itu hanya bisa diperoleh di pasar modal.

Ketiga, sudut pandang masyarakat. Masyarakat memiliki sarana baru untuk

menginvestasikan uangnya. Investasi yang semula dilakukan dalam bentuk

deposito, emas, tanah, atau rumah sekarang dapat dilakukan dalam bentuk saham

dan obligasi (Samsul, 2006).

Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sejarah panjang

pasar modal Indonesia. BEI didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah kolonial

Belanda, kemudian terhenti oleh adanya invasi Jepang 1942, dan baru aktif

kembali 10 Agustus 1977 dengan dibentuknya Bapepam (Badan Pelaksana Pasar

Modal) oleh Pemerintah. Swastanisasi dilakukan pada saat pasar modal Indonesia

mengalami bullish pada tahun 1990. Penurunan indeks yang sangat tajam di BEI

terjadi antara tahun 1981 sampai dengan 1986, yang disebabkan pemerintah

melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar pada tahun 1984.

Selanjutnya indeks kembali turun antara tahun 1990 sampai dengan 1992, yang

disebabkan oleh pemerintah memberlakukan kebijakan uang ketat (tight money

policy) pada tahun 1991. Dan terakhir tahun 1996 sampai dengan 1997, yang
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disebabkan oleh krisis moneter. Krisis moneter di indonesia telah memporak-

porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak

tahun 1980-an.

Dalam upaya pemulihan sektor keuangan indonesia, telah dilakukan

restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi

dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada

bank sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari

3 tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-

tanda akan berakhir. Hal tersebut menggambarkan bahwa perubahan kondisi

makroekonomi dicerminkan pada indeks pasar saham di BEI. Sehingga anggapan

bahwa variabel - variabel makroekonomi merupakan variabel yang dapat

menggerakkan harga saham adalah suatu teori yang dapat diterima secara umum

(Maysami dan Sim Kho, 2000).  .
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Berdasarkan data dari IHSG, IHSG Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun

ke tahun. Data IHSG adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 10 Tahun Terakhir

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kinerja Indeks Harga Saham

Gabungan di Indonesia 10 tahun terakhir (2008-2017), seorang investor mendapat

keuntungan sebesar 131,47% selama 10 tahun, atau setara 8,75% jika

disetahunkan. Uang Rp1.000.000 (satu juta) diinvestasikan sejak awal 2008 akan

menjadi Rp2.314.658,69 pada akhir 2017.
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IHSG di Indonesia berdasarkan data dari BEI dapat disajikan dalam

bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik. 1 Indonesia Stock Exchange (Idx Quarterly Statistics, 4th Quarter 2016)

Sumber: www.idx.co.id

Dalam dua belas tahun terakhir, IHSG Indonesia cenderung mengalami

peningkkatan. Di tahun 2005 IHSG berada pada 1,000 sedangkan di tahun 2006

IHSG menjadi 1,500. Di tahun 2007 meningkat lagi dan hampir menyentuh 2,500.

Pada 2015 adalah puncaknya karena bisa mencapai angka 5,500 . dan pada 2016

mengalami penurunah dengan angka 5,000
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Banyak metode yang dapat dipergunakan untuk mengkaji hubungan

variabel-variabel makroekonomi terhadap pasar modal suatu negara. Salah satu

teori yang sering dipergunakan adalah pembuktian oleh Granger (1986) melalui

analisis kointegrasi. Seperangkat variabel time-series akan berkointegrasi apabila

variabel-variabel tersebut terintegrasi pada orde yang sama (same order) dan

kombinasi linear-nya stasioner. Kombinasi linear ini yang menunjukkan adanya

hubungan jangka panjang antar variabel (Johansen and Juselius, 1990). Pengujian

hubungan variabel makroekonomi dan kembalian pasar saham (stock market

return) di pasar modal Korea Selatan pernah dilakukan oleh Kwon dan Shin

(1999). Dengan menggunakan kointegrasi dan kausalitas, Kwon dan Shin

memperlihatkan adanya hubungan ekuilibrium jangka panjang langsung antara

kondisi makroekonomi dengan tingkat kembalian pasar saham.

Melalui dikembangkannya Model Koreksi Kesalahan (Error Correction

Model ECM), kointegrasi membuktikan bahwa pergerakan dinamik (dynamic co-

movement) antar variabel dan proses penyesuaian ekuilibrium jangka panjang

dapat dibuktikan. Dari studi yang telah dilakukan oleh Maysami dan Sim Koh

(2000), Model Vektor Koreksi Kesalahan Johansen (Johansen’s Vector Error

Correction Model – VECM) digunakan sebagai model ekuilibrium jangka

panjang untuk menganalisis hubungan variabel-variabel makroekonomi terhadap

pasar modal di Singapura. Studi tentang hubungan variabel yang sama juga

pernah dilakukan oleh Mukherjee dan Naka (1995) untuk kasus Jepang. Pengujian

tentang hubungan dinamik juga pernah dilakukan oleh Ripley (1973) dengan

menggunakan analisis faktor (factor analysis), Panton et.al. (1976) dengan
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menggunakan analisis klaster (cluster analysis), Dwyer dan Hafer (1988)

menggunakan uji akar unit (unit root tests), Eun dan Shim (1989) dengan vektor

otoregresif (vector autoregressive), dan Jeon dan Chiang (1991) dengan

menggunakan pendekatan Univariate dan Multivariate. Kesemua studi tersebut

menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu adanya trend stokastik jangka panjang

antar variabel makroekonomi dan variabel pasar modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan ekuilibrium

dinamik jangka panjang dan jangka pendek variabel ekspor, inflasi, suku bunga,

kurs, dan jumlah uang beredar terhadap harga saham di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penenlitian dengan judul

“Analisis Makroekonomi Dalam Pasar Modal Di Indonesia Melalui Error

Correction Model”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

regresi Error Coerrection Model (ECM).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dimunculkan pada

studi ini adalah apakah terdapat hubungan ekuilibrium dinamik jangka panjang

dan jangka pendek antara variabel-variabel makroekonomi terhadap harga saham

di pasar modal Indonesia? Adapun batasan penelitian ini antara lain:

1. Makroekonomi yang diteliti adalah kondisi makroekonomi Indonesia yang

meliputi, inflasi, suku bunga, kurs, dan jumlah uang beredar.

2. Pasar Modal yang diteliti adalah Bursa Efek Indonesia (BEI)
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis pengaruh kondisi

makroekonomi dalam jangka panjang terhadap pasar modal Indonesia periode

sebelum krisis. Riset ini juga bertujuan menganalisis variabel-variabel apa saja

yang mempengaruhi harga saham di pasar modal Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan

variabelvariabel makroekonomi yang paling dominan mempengaruhi pasar modal

Indonesia sebelum masa krisis ekonomi sehingga dapat dipergunakan sebagai

acuan empiris untuk pengambilan keputusan di pasar modal.

D. Metode Penelitian

1. Model dan Alat Analisis

Model penelitian merupakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Marciano Deddy, Suyanto. “Hubungan Jangka Panjang Dan

Jangka Pendek Ekonomi Makro Dan Pasar Modal Di Indonesia: Error

Correction Model (ECM)”. Universitas Surabaya

Model operasional dasar untuk penelitian ini adalah :

P = α 0 + α 1 E + α2 I + α 3 R + α 4 K + α 5 M

Dimana :

P = indeks bulanan dari indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Indonesia (BEI)

E = Ekspor Bulanan Dalam Dolar

I = Indeks Harga Konsumen Bulanan
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R = Tingkat Suku Bunga Bank-Bank Pemerintah

K = Kurs Bulanan Dari Mata Uang Rupiah Per Satu Dolar Amerika

M = Jumlah Penawaran Akan Uang Bulanan.

Sedangkan formulasi model estimator yang penulis modifikasi adalah =

∆ ∗ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ ++ + + + +
di mana:

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan
INF = Inflasi
SBI = Suku Bunga Indonesia
KURS = Nilai Tukar USD terhadap Rupiah
JUB = Jumlah Uang Beredar
ECT = Error Correction Term

 = operator pembedaan (differencing)

5 = 
0 = 0

1, 2 3 4 = koefisien regresi jangka pendek INF, SBI, KURS dan JUB

= -(1 – 1)

= -(1 – 2)

0 = konstanta jangka panjang

1, 2 = koefisien regresi jangka panjang INF, SBI, KURS dan JUB

 = unsur kesalahan (error term)
t = tahun

2. Data dan Sumber Data

Dalam menganalisis pengaruh dari makroekonomi terhadap pasar modal di

indonesia melalui error correction model, penelitian ini mengunakan data skunder

dengan jenis data time series dalam kurun waktu triwulan. Sumber data berasal

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia

(BI), dan Kemendag.
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E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodelogi penelitian, serta sistematik penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang definisi kebijakan moneter,

pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, jumlah uang

beredar, suku bunga dan juga hubungan antar variabel serta

membahas tentang teori-teori yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis

dan sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis

data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis

data, dan pembahasan.

BAB V Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


