
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pasar ke uangan m emegang p eranan yang pe nting da lam pe rekonomian 

karena p asar k euangan merupakan t empat m enyalurkan d ana d ari p ihak yang 

kelebihan da na ke pada pi hak yang ke kurangan da na. S emakin ba ik t ingkat 

perekonomian suatu negara, maka tingkat kemakmuran penduduknya juga semakin 

tinggi ditandai dengan tingginya tingkat pendapatan masyarakat sehingga semakin 

banyak orang yang memiliki kelebihan dana. Salah satu bentuk dari pasar keuangan 

adalah pasar modal yaitu pasar dimana instrumen ekuitas dan utang jangka panjang 

diperdagangkan. 

Menurut Mishkin ( 2008:6), d alam p asar modal, p erusahaan d apat 

menerbitkan a tau m enjual s aham ke pada publ ik unt uk m endapatkan da na unt uk 

membiayai k egiatannya demi m enunjang ke langsungan us aha, da n bagi p ara 

investor, pasar modal a dalah sarana b agi m asyarakat u ntuk b erinvestasi p ada 

instrumen ke uangan s eperti s aham, obl igasi, r eksadana, da n l ain-lain dengan 

beragam tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang dihadapi. Pasar modal juga 

menjadi faktor penting dalam keputusan investasi perusahaan karena harga saham 

mempengaruhi jumlah dana yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin tinggi harga 

saham yang dijual perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh dana yang lebih 

besar. Pasar m odal di harapkan m ampu m eningkatkan a ktivitas p erekonomian 
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karena p asar m odal m erupakan alternatif p endanaan j angka p anjang b agi 

perusahaan. 

Investasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengalokasian dana pada aset 

produktif dengan ha rapan mendapatkan keuntungan di  masa depan. Keuntungan 

investor dalam investasi saham berupa dividen dan kenaikan harga saham. Dalam 

kegiatan investasi melalui pasar modal, investor selain mendapat keuntungan juga 

dihadapkan pa da r isiko ka rena t erdapat ke tidakpastian da lam ke untungan yang 

diharapkan di  masa depan. Di dalam pasar modal, harga suatu saham ditentukan 

oleh k esepakatan an tara p enjual d an p embeli yang d icerminkan b ertemunya 

permintaan d an p enawaran t entang s uatu s aham tertentu. S aham-saham t ersebut 

akan membentuk suatu harga dengan sendirinya karena tercipta keseimbangan baru 

yang di tentukan ol eh pe nawaran da n pe rmintaan t ersebut. Pembeli dan pe njual 

saham dalam menentukan harga juga dipengaruhi oleh informasi baru, informasi 

inilah yang membentuk penilaian penjual dan pembeli saham atas harga saham. 

Naik t urunnya harga s aham yang d i t entukan oleh p asar m enyebabkan 

munculnya harga baru dari suatu saham yang berdampak pada selisih harga saham 

awal dengan harga saham baru. Naiknya harga saham merupakan keuntungan bagi 

investor ka rena i nvestor m endapatkan pe ngembalian yang l ebih t inggi s ebesar 

selisih h arga s aham a wal d engan h arga s aham y ang b aru. Begitu j uga berlaku 

sebaliknya, ap abila h arga s uatu s aham m engalami p enurunan, m aka i nvestor 

mengalami kerugian sebesar selisih harga saham yang berubah.  

Perubahan h arga s aham i ni t idak bi sa di prediksi de ngan pa sti ka rena 

mengikuti pe nawaran da n pe rmintaan pa sar yang t entunya b ereaksi t erhadap 
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informasi, sehingga semakin banyak investor mengetahui tentang informasi yang 

ada m aka p rediksi at as h arga s aham pun a kan s emakin akurat. Informasi in i 

berkaitan dengan kondisi secara makro dari suatu negara maupun kondisi internal 

dari pe rusahaan. P rediksi ol eh i nvestor m engenai ha rga s aham i ni m engandung 

risiko karena return yang diharapkan oleh investor belum pasti terjadi di masa yang 

akan datang. 

Fluktuasi harga saham di pasar modal mencerminkan tingkat risiko tertentu 

yang dihadapi oleh investor, hal ini dapat digambarkan oleh volatilitas pasar modal. 

Volatilitas pasar saham yang tinggi mencerminkan risiko yang tinggi pula sehingga 

menghasilkan return yang t inggi, vol atilitas pa sar s aham di  ne gara be rkembang 

umumnya jauh lebih tinggi daripada di negara maju (Bekaert dan Harvey, 1995). 

Tingginya volatilitas di negara berkembang pada umumnya dilatarbelakangi oleh 

ketidakstabilan ekonomi.  

Fluktuasi harga saham secara keseluruhan maupun secara kategori tertentu 

dicerminkan oleh ni lai indeks harga saham. Indeks saham juga merupakan salah 

satu variabel ekonomi yang dapat mengukur kinerja perekonomian suatu negara. 

Ketika perekonomian suatu negara kuat dan s tabil akan mendorong menguatnya 

indeks saham (bullish). Pasar modal di Indonesia kini telah berkembang, baik dari 

jumlah emiten maupun kapitalisasi pasarnya. Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sudah memiliki 11 (sebelas) jenis indeks harga saham. Indeks-indeks ini digunakan 

sebagai i ndikator p ergerakan h arga s aham b erdasarkan k riteria em iten tertentu 

dalam indeks. Setiap indeks memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, salah 

satu i ndeks di  B EI yang popul er a dalah Indeks L Q45 dengan diseleksi at as 
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likuiditas, emiten-emiten tersebut dan juga dengan mempertimbangkan kapitalisasi 

pasar (www.idx.co.id). Likuiditas yang tinggi pada saham-saham yang terdaftar di 

indeks LQ45 i ni s ering kali di anggap p ara i nvestor s ebagai s aham-saham y ang 

paling efisien untuk berinvestasi dan memberikan informasi yang relevan. Hal ini 

membuat Indeks LQ45 ini stabil dan berkinerja baik. 

Sebagai ot oritas m oneter, Bank I ndonesia ( BI) menetapkan d an 

melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Implementasi BI dalam kebijakan moneter dilakukan dengan menentukan 

suku bunga atau BI Rate (www.bi.go.id). BI rate merupakan instrumen kebijakan 

Bank Indonesia unt uk menekan l aju i nflasi d engan m empengaruhi a ktivitas 

perekonomian. P ada 18  N ovember 2014 Bank Indonesia t elah m enetapkan 

kenaikan B I rate sebesar 25 bps  m enjadi 7, 75% b erdasarkan R apat Dewan 

Gubernur, kenaikan BI rate ini dipicu oleh kebijakan pemerintah menaikan harga 

BBM b ersubsidi. B ank Indonesia m enetapkan ke naikan B I rate ini unt uk 

mengantisipasi inflasi yang terjadi di Indonesia sehingga dengan menaikan BI rate 

ini dapat mengontrol ekspektasi inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi agar tetap 

terkendali. Inflasi di  Indonesia pa da N ovember 2014 s ebesar 6,23 % , dengan 

kebijakan BI menaikan BI rate ini diharapkan dapat menurunkan kembali inflasi 

dalam k isaran 4+-1%. Sebelumnya p ada 12  September d an 12 November 2013,  

Bank Indonesia juga menetapkan kenaikan BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,25% 

dan 7,50%. Sedangkan pada 11 Juli dan 29 Agustus 2013 terjadi kenaikan BI rate 

masing-masing sebesar 50 bps menjadi 6,50% dan 7,00%, kenaikan ini dipicu oleh 

kondisi pe rekonomian gl obal yang m elambat da n di liputi ke tidakpastian yang 
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tinggi serta pertumbuhan perekonomian nasional yang juga melambat. Di sisi lain, 

indeks LQ45 j uga m ulai m elemah pa da J uni 2013. P elemahan i ni s emakin 

diperparah pada bulan Juli dan Agustus bersamaan dengan naiknya BI rate sebesar 

50 bps  pada bulan J uli dan Agustus. Hal t ersebut mengindikasikan pasar s aham 

mulai m erespon k ebijakan m oneter yang di keluarkan B ank I ndonesia dengan 

menaikan BI rate. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Indeks LQ45 dan BI rate 

Periode Jan - Desember 2013 

Sumber : www.finance.yahoo.com, www.bi.go.id, data diolah 

Sesuai dengan h ipotesis p asar ef isien, perubahan B I rate ini m erupakan 

suatu informasi kebijakan moneter yang akan di respons oleh pasar saham. Chulia 

et al. (2009) menjelaskan bahwa kenaikan bunga bank sentral merupakan informasi 

buruk (bad news) bagi pasar saham. Kekhawatiran ini dapat mendorong investor 

untuk menjual saham-sahamnya yang akan menyebabkan penurunan pada sejumlah 

harga saham dan mengakibatkan pendapatan negatif. 

Beberapa faktor m akroekonomi juga d apat m empengaruhi p ergerakan 

harga saham. Faktor makroekonomi merupakan faktor fundamental di luar kondisi 

perusahaan yang m empunyai pe ngaruh t erhadap s emua s aham di  pasar m odal. 

Pengaruh faktor makroekonomi seperti inflasi dan indeks produksi industri tersebut 

dapat m empengaruhi k inerja p erusahaan s ecara p erlahan m elalui m ekanisme 

transmisi moneter, sedangkan harga saham akan terpengaruh secara langsung oleh 

Bulan Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

LQ45 742.7
89 

766.1
81 

827.9
71 

833.5
20 

860.0
37 

823.7
11 

794.7
04 

774.1
46 

678.8
18 

722.2
02 

739.2
84 

719.7
49 

BI rate 5.75
% 

5.75
% 

5.75
% 

5.75
% 

5.75
% 

6.00
% 

6.50
% 

7.00
% 

7.25
% 

7.25
% 

7.50
% 

7.50
% 
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perubahan faktor makroekonomi karena investor akan merespon informasi tersebut 

dengan cep at d an mempertimbangkan da mpak positif da n ne gatifnya t erhadap 

kinerja pe rusahaan ke  de pan s ehingga i nvestor yang be rsangkutan a kan 

memutuskan untuk menjual, membeli atau menahan saham yang bersangkutan. Hal 

tersebut akan mempengaruhi harga saham di Indonesia karena akan menyesuaikan 

secara langsung terhadap perubahan faktor makroekonomi tersebut.  

Terdapat b eberapa p enelitian yang m elihat h ubungan an tara k ebijakan 

moneter da n pa sar s aham. G ospodinov da n J amali ( 2012) m enunjukkan ba hwa 

implied volatility berpengaruh positif signifikan federal funds rate. Gospodinov dan 

Jamali (2014) kembali meneliti pengaruh fed funds rate terhadap volatilitas harga 

saham d an m enemukan reaksi yang s ignifikan v olatilitas p asar s aham t erhadap 

perubahan kebijakan moneter. Thorbecke dan Alami (1994) dan Tang et al. (2013) 

menunjukkan bahwa kenaikan bunga bank sentral menyebabkan adanya penurunan 

pada harga saham. Namun Kontonikas et al. (2013) menunjukkan bahwa selama 

periode krisis, pasar saham tidak merespon positif pada penurunan fed funds rate. 

Abugri (2006) juga menunjukkan bahwa suku bunga tidak signifikan terhadap pasar 

saham di  M exico. D ampak va riabel m akroekonomi t erhadap pa sar s aham 

mempunyai besaran dan signifikansi yang berbeda-beda tiap negara. Berdasarkan 

uraian d iatas, pe nulis te rtarik u ntuk meneliti lebih l anjut f enomena di  Indonesia 

mengenai dampak perubahan BI rate terhadap market return dan volatilitas indeks 

LQ45 dengan m enggunakan va riabel kont rol da ri f aktor m akroekonomi yaitu 

inflasi dan indeks produksi industri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah 

perubahan BI rate berpengaruh t erhadap market return dan volatilitas in deks 

LQ45?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian in i a dalah u ntuk m engetahui p engaruh perubahan BI rate terhadap 

market return dan volatilitas indeks LQ45. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada pelaku ekonomi terkait pengaruh BI rate 

terhadap volatilitas harga saham, 

2. Sebagai p ertimbangan bagi p emerintah d an bank s entral d alam 

membuat kebijakan moneter, 

3. Sebagai pertimbangan bagi investor dalam menginvestasikan dananya 

di pasar modal, 

4. Memberikan s umbangan ba gi pe ngembangan p endidikan di  bi dang 

manajemen keuangan, 

5. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan topik ini. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, secara umum berisi t entang l atar belakang masalah, 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah terdapat hubungan 

antara perubahan BI rate dengan market return dan volatilitas indeks 

LQ45, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab i ni m enjelaskan m engenai l andasan t eori yang di jadikan da sar 

oleh p enulis d alam me lakukan pe nelitian dan a nalisis unt uk 

memecahkan m asalah yang t elah d irumuskan. Landasan t eori in i 

mencakup kons ep m engenai i nvestasi, pa sar m odal, e fisiensi pa sar 

modal, i ndeks ha rga s aham, market return, v olatilitas return, 

kebijakan Bank Indonesia dan variabel makroekonomi. Disamping itu 

juga terdapat penelitian sebelumnya, hipotesis, model penelitian dan 

kerangka berfikir yang digunakan sebagai acuan teori dan analisis. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab i ni m enjelaskan mengenai m etodologi d an t ahapan-tahapan 

dalam pe nelitian. M etodologi da n t ahapan i ni m eliputi pe ndekatan 

penelitian yang di gunakan, de finisi ope rasional variabel, j enis da n 

sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik yang digunakan 

dalam penelitian. 
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BAB 4 : PEMBAHASAN 

Bab i ni m embahas ha sil pe nelitian m engenai hubunga n a ntara 

perubahan BI rate dengan variabel kontrol yang mencakup inflasi dan 

indeks produksi industri terhadap market return dan volatilitas return 

indeks LQ45, analisis model, pembuktian hipotesis, dan pembahasan 

masalah penelitian. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab i ni m enjelaskan t entang ke simpulan da ri hasil p enelitian d an 

teori-teori yang berkaitan, saran serta implikasi penelitian berikutnya. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH PERUBAHAN BI RATE TERHADAP MARKET 
RETURN DAN VOLATILITAS INDEKS LQ45 

ALAN FATIH




