
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar yang memperdagangkan instrumen 

keuangan jangka panjang. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan 

modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan atau emiten serta 

sebagai tempat berinvestasi para investor. Pasar modal merupakan salah satu 

sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten 

pada khususnya di luar sumber‐sumber yang umum dikenal, seperti tabungan 

pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri.  

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki beberapa indeks sektoral. Kesemua 

Indeks saham sektoral yang tercatat di BEI diklasifikan kedalam sembilan sektor 

menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI. Salah satu sektor tersebut 

adalah sektor properti dan real estate. Sektor properti dan real estate sebagai salah 

satu sektor yang penting di Indonesia, karena dengan berkembangnya ekonomi 

Indonesia, maka permintaan yang terkait dengan bangunan dan tanah akan 

semakin besar dari tahun ke tahun. 

Sektor properti dan real estate  merupakan salah satu sektor yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor properti dan real estate sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan ekonomi Indonesia. Persentase sektor properti dan real estate 

terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mencapai 2,91% pada tahun 

2013 dari total sembilan sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BPS, 
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2014). Jumlah penduduk di Indonesia semakin lama semakin bertambah 

sedangkan lahan yang tersedia bersifat tetap, maka industri properti dan real 

estate dapat dikatakan sebagai industri yang tidak ada matinya, karena kebutuhan 

manusia akan tempat tinggal tentunya juga terus bertambah. Industri sektor 

properti dan real estate akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sektor 

properti dan real estate merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi suatu negara. Konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan penunjang 

hidup yaitu kebutuhan akan sektor properti dan real estate merupakan kebutuhan 

tersier. Kebutuhan tersier akan dipenuhi oleh masyarakat setelah kebutuhan 

primer dan sekunder terpenuhi, sehingga masyarakat yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersier memiliki ekonomi yang mapan. Masyarakat yang memenuhi 

kebutuhannya di sektor properti dan real estate membutuhkan dana yang besar, 

sehingga pergerakan perdagangan di sektor properti dan real estate sangat 

berpengaruh terhadap pergerakan produk domestik bruto secara nasional. 

Pertumbuhan konsumsi masyarakat akan sektor properti dan real estate dapat 

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan sektor 

properti dan real estate menggambarkan perkembangan perekonomian Indonesia 

yang kedepannya akan menjadi negara yang lebih makmur. Kesehatan ekonomi 

suatu negara juga dapat dilihat dari industri properti dan real estate. Selain alasan 

tersebut, diambilnya sektor properti dan real estate sebagai objek penelitian oleh 

peneliti karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang mengalami 

pertumbuhan dari tahun ke tahun pada indeks harga sahamnya. Indeks harga 
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saham sektor properti dan real estate  dari tahun 2009 sampai 2014 terlihat pada 

tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Indeks Harga Saham Sektor Properti dan Real Estate Periode 2009-2014 

Sektor Properti dan Real Estate 
Tahun Indeks Harga saham 
2009 Rp 132,55 
2010 Rp 173,91 
2011 Rp 206,34 
2012 Rp 286,64 
2013 Rp 412,53 
2014 Rp 438,70 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data sudah diolah)    

Dari tabel 1.1 terlihat pergerakan indeks harga saham sektor properti dan 

real estate terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2014. Sektor 

properti dan real estate juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makro 

ekonomi, salah satunya adalah produk domestik bruto (PDB). Dampak krisis 

global bisa saja akan kembali mempengaruhi industri properti dan real estate 

Indonesia seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998. Seiring dengan berjalannya 

waktu, kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik sejak adanya krisis 

tahun 1998. Produk domestik bruto Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 

krisis tersebut. Berkembangnya produk domestik bruto nasional telah 

mempengaruhi bisnis properti dan real estate, karena semakin tinggi produk 

domestik bruto suatu negara maka daya beli masyarakat pada negara tersebut juga 

semakin tinggi. Mulai tahun 2003 ekspansi bisnis properti dan real estate begitu 

tinggi. Pembangunan ruko, apartemen, mal dan pusat perbelanjaan mengalami 
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perkembangan yang signifikan. Kondisi seperti ini terjadi di kota-kota besar di 

Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya. Membaiknya kondisi 

ekonomi yang terlihat pada produk domestik bruto membuat pertumbuhan bisnis 

properti dan real estate nasional khususnya sejak tahun 2003 menjadi sangat 

tinggi. Nilai kapitalisasi proyek properti dan real estate melonjak, dan puncak 

pertumbuhannya tahun 2005 yang nilai kapitalisasinya mencapai Rp 91,01 triliun 

atau meningkat hampir sepuluh kali dibandingkan dengan nilai kapitalisasi tahun 

2000 yang sebesar Rp 9,51 triliun (Kompas, 2014). Pergerakan produk domestik 

bruto atas dasar harga konstan di sektor properti dan real estate Indonesia tahun 

2005 sampai 2014 terlihat pada grafik 1.1 sebagai berikut. 

Grafik 1.1 

 

Sumber :   Badan Pusat Statistik (2014)  

 Dari grafik 1.1 terlihat produk domestik bruto atas dasar harga konstan di 

sektor properti dan real estate Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2005 

sampai 2014. Mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat akan kebutuhan 

properti dan real estate dari tahun 2005 sampai 2014 juga terus mengalami 

47714,6 51755,3 55819,1 60775,4 63957,6 67497,1 71760,2 76100,3 80684,7 84882 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grafik Pergerakan Produk Domestik Bruto Atas Dasar 
Harga Konstan Sektor Properti dan Real Estate Indonesia 

Tahun 2005-2014 
(Miliar Rupiah)   
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peningkatan. Keadaan tersebut menunjukkan semakin baiknya perekonomian 

Indonesia dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Persentase 

pergerakan produk domestik bruto atas dasar harga konstan di sektor properti dan 

real estate Indonesia tahun 2004 sampai 2014 terlihat pada grafik 1.2 sebagai 

berikut.  

Grafik 1.2 

Sumber :   Badan Pusat Statistik (data sudah diolah) 

Dari grafik 1.2 terlihat persentase pergerakan produk domestik bruto atas 

dasar harga konstan di sektor properti dan real estate mengalami fluktuatif, 

namun tetap mengalami pertumbuhan yang positif sejak tahun 2004 sampai 2014. 

Periode (2004-2005) sampai periode (2005-2006) persentase pertumbuhan 

mengalami peningkatan dari 8,17% ke 8,47%, kemudian pada periode (2005-

8,17% 
8,47% 

7,85% 

8,88% 

5,24% 
5,53% 

6,32% 
6,05% 6,02% 

5,20% 

Grafik Persentase Pergerakan Produk Domestik Bruto Atas 
Dasar Harga Konstan Sektor Properti dan Real Estate 

Indonesia Tahun 2004-2014 
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2006) sampai (2006-2007) mengalami penurunan dari 8,47% ke 7,85%. 

Puncaknya pada periode (2007-2008) yang persentase pertumbuhannya mencapai 

8,88%, selanjutnya turun tajam pada periode (2008-2009) yang hanya pada level 

5,24%. Selebihnya sampai periode terakhir yaitu periode (2013-2014) persentase 

pergerakan produk domestik bruto mengalami fluktuatif yang pergerakannya tidak 

terlalu tajam dan ditutup pada level 5,20%. 

 Pertumbuhan produk domestik bruto sektor properti dan real estate 

tersebut merupakan bukti bahwa kondisi perekonomian Indonesia semakin 

membaik dari waktu ke waktu. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi 

pergerakan harga saham sektor properti dan real estate di Indonesia, karena 

konsumsi masyarakat akan kebutuhan tersier yang salah satunya di sektor properti 

dan real estate semakin meningkat. Indeks harga saham sektor properti dan real 

estate terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang terlihat pada tabel 

1.1. Terbukti bahwa faktor makro ekonomi yaitu produk domestik bruto 

mempengaruhi pergerakan harga saham yang keduanya memiliki hubungan 

positif. Produk domestik bruto suatu negara meningkat, maka indeks harga saham 

juga akan bergerak semakin keatas, jadi kondisi makro ekonomi sangat 

mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Silva (2014) mengungkapkan bahwa tingkat suku 

bunga tidak ada hubungan jangka panjang dengan indeks harga saham. Al-Majali 

dan Al-Assaf (2014) mengungkapkan bahwa ada hubungan jangka panjang antara 

indeks harga saham terhadap variabel makro ekonomi yaitu tingkat suku bunga 

dan  inflasi. Penelitian Al-Majali dan Al-Assaf (2014) sangat berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan Silva (2014). Al-Majali dan Al-Assaf (2014) juga 

menyebutkan bahwa perubahan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang lebih 

besar terhadap indeks harga saham apabila dibandingkan dengan variabel makro 

ekonomi lainnya. Adanya perbedaan hasil penelitian yang sangat bertolak 

belakang antara Silva (2014) serta Al-Majali dan Al-Assaf (2014), kemudian 

adanya fenomena yang semakin meningkat dari indeks harga saham sektor 

properti dan real estate dan produk domestik bruto yang masing-masing 

dijelaskan pada tabel 1.1 serta grafik 1.1, maka penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh perubahan suku bunga, inflasi, perubahan nilai tukar dan 

perubahan produk domestik bruto terhadap perubahan indeks harga saham sektor 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 

sampai 2013.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan suku 

bunga, inflasi, perubahan nilai tukar dan perubahan produk domestik bruto 

terhadap perubahan indeks harga saham sektor properti dan real estate. Adapun 

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Apakah perubahan suku bunga berpengaruh terhadap perubahan indeks harga 

saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek Iindonesia? 

2) Apakah inflasi berpengaruh terhadap perubahan indeks harga saham sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? 
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3) Apakah perubahan nilai tukar berpengaruh terhadap perubahan indeks harga 

saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? 

4) Apakah perubahan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh terhadap 

perubahan indeks harga saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak pada latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis pengaruh perubahan suku bunga terhadap perubahan indeks harga 

saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 

2) Menganalisis pengaruh inflasi terhadap perubahan indeks harga saham sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 

3) Menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap perubahan indeks harga 

saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 

4) Menganalisis pengaruh perubahan produk domestik bruto (PDB) terhadap 

perubahan indeks harga saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah: 

1) Memberikan informasi yang berharga terkait pengaruh perubahan suku bunga, 

inflasi, perubahan nilai tukar dan perubahan produk domestik bruto terhadap 
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perubahan indeks harga saham sektor properti dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia bagi para investor dalam melakukan investasi. 

2) Bagi para penulis yang ingin menyusun penelitian yang sama diharapakan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya.   

3) Bagi para pembuat kebijakan (pemerintah), penelitian ini dapat digunakan 

sebagai masukan akan pemahaman atas pengaruh faktor‐faktor makro ekonomi 

terhadap kegiatan investasi di pasar modal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian yang menjadi ide 

dasar penulis proposal skripsi tentang pengaruh perubahan suku bunga, 

inflasi, perubahan nilai tukar dan perubahan produk domestik bruto 

terhadap perubahan indeks harga saham sektor properti dan real estate di 

Bursa Efek Indonesia (periode pengamatan 2007-2013). Bab ini juga 

menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai sub bab landasan teori yang di 

dalamnya berisi tentang pengertian pasar modal, indeks harga saham, 

indeks harga saham sektor properti dan real estate, faktor-faktor makro 

ekonomi yang di dalamnya berisi tentang pengertian suku bunga, 
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pengertian inflasi, pengertian nilai tukar, pengertian produk domestik 

bruto, dan pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar dan produk domestik 

bruto terhadap indeks harga saham sektor properti dan real estate. Bab 

ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai 

acuan teori yang mendukung pembahasan penelitian ini, hipotesis dan 

model penelitian serta kerangka berfikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai data dan metode yang digunakan dalam 

pengelolaan data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kuantitatif, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, penentuan populasi 

dan sampel, serta teknik analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas gambaran obyek penelitian yang di dalamnya 

berisi tentang perkembangan indeks harga saham, perkembangan indeks 

harga saham sektor properti dan real estate, perkembangan suku bunga, 

inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto, deskripsi hasil penelitian, 

analisis model regresi dan pengujian hipotesis, pembahasan mengenai 

pengaruh suku bunga (BI rate), inflasi, nilai tukar, dan produk domestik 

bruto terhadap indeks harga saham sektor properti dan real estate.  
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BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian yang didapat secara 

menyeluruh, saran untuk pihak yang berkepentingan dan untuk penelitian 

yang akan datang, serta menutup kekurangan dalam penelitian dengan 

menginstruksikan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi indeks harga saham, sehingga dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya. 
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