
I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi adalah suatu aktivitas mengubah berlebihnya kekayaan yang dimiliki

seseorang dalam bentuk objek yang memiliki nilai lebih yang bertujuan dapat

digunakan untuk kebutuhan mereka dimasa depan. Bentuk investasi yang

dilakukan beragam, baik secara konvensional atau dengan investasi modern yang

sekarang dilakukan yaitu dalam bentuk surat berharga seperti saham atau obligasi.

Jenis investasi apapun yang dipilih memiliki resiko yang harus diterima oleh

investor. Berkaitan dengan investasi saham, saat ini saham menjadi objek

investasi yang diminati oleh banyak investor baik investor domestik maupun

internasional.

Tidak hanya dalam bentuk saham konvensional, muncul saham baru yang

berdasarkan pada syariat Islam yaitu saham syariah. Salah satu trend investasi

saham yang menjadi perhatian para investor saat ini. Saham syariah adalah

sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan

oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah menjadi salah satu komoditi

investasi yang menarik dan mulai dilirik oleh investor. Tidak hanya di negara

mayoritas berpenduduk muslim, negara-negara non-muslim pun tertarik dengan

jenis investasi ini.
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Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal syariah tidak diwujudkan dalam

bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan

indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip. Dalam hal ini, di Bursa Efek

Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang

memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). JII

digunakan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi

pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti

saham syariah.

Selama kurun waktu 13 tahun saham syariah sudah mengalami perubahan. Terjadi

fluktuasi jumlah saham syariah setiap tahun. Ini menandakan bahwa masyarakat

semakin lama semakin tertarik untuk berinvestasi pada jenis saham ini.

Perkembangan saham syariah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Sumber : OJK (2014)

Gambar 1.1 Perkembangan Saham Syariah Indonesia
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Grafik menunjukan adanya perkembangan saham syariah dengan bertambahnya

jumlah saham syariah yang terdaftar. Grafik ini disusun per Desember 2013,

Desember yang berlaku adalah Desember periode II tahun 2013 yang berjumlah

331 Saham. Dari 331 Saham tersebut, 328 saham diperoleh dari hasil penelaahan

Desember periodik per tanggal 19 November 2013 dan 3 saham diperoleh dari

hasil penelaahan Desember insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan

pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana. Namun dalam

melakukan investasi dalam jenis apapun tidak terkecuali saham syariah para

investor harus memikirkan banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan

perekonomian di Indonesia. Terutama perekonomian secara makro karena ini juga

akan mempengaruhi aspek kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan saham syariah juga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi

makro. Makro ekonomi adalah merupakan ilmu  yang memfokuskan pembahasan

permasalahannya secara keseluruhan (agregrat), mencakup seluruh komponen.

Sehingga untuk pengaruh suku bunga, nilai tukar US$, indeks Dow Jones, harga

minyak dunia, dan harga emas dunia menjadi perhatian peneliti dalam penelitian

ini.

Emas adalah salah satu komiditas investasi terpopuler. Investor dapat menjual

emas kapan saja dan mendapatkan keuntungan yang  besar. Emas cenderung

memiliki tingkat resiko yang rendah dan lebih aman dibandingkan jenis investasi

lain. Anggapan bahwa emas memiliki risiko yang rendah itulah yang

menyebabkan masih tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk

emas. Masyarakat menjadi tidak takut untuk berinvestasi emas.
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Nilai tukar (kurs) merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam

perekonomian terbuka. Terlebih lagi nilai tukar terhadap US$. Hal ini akan sangat

mempengaruhi perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Kurs adalah perbandingan

seberapa besar nilai mata uang asing terhadap mata uang negara Indonesia. Kurs

dapat memberikan informasi seberapa besar nilai mata uang suatu negara terhadap

negara lain. Pengetahuan terhadap nilai tukar ini akan mempengaruhi masyarakat

untuk melakukan investasi terutama pada investasi pasar modal.

Minyak bumi saat ini menjadi salah sumber energi  terbanyak  yang  digunakan di

seluruh dunia. Kuantitas minyak yang masih ada akan sangat berpengaruh

terhadap harga minyak dunia. Semakin langka minyak maka akan berbanding

terbalik dengan harga  yang  dijual di pasar terbuka. Fluktuasi harga minyak dunia

sangat berdampak bagi perekonomian baik secara mikro atau pun makro.

Kenaikan karga minyak dapat mempengaruhi berbagai komoditas lainnya.

Tingkat suku bunga yang ditetapkan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap

minat  investor untuk berinvestasi. Fluktuasi suku bunga akan menjadi salah satu

perhitumgan investor terhadap investasi apa yang akan di pilih. Bagi para investor

yang berinvestasi pada objek yang berifat prevent value suku bunga merupakkan

bagian terpenting. Karena suku bunga dapat menjadi cerminan risiko dalam

berinvestasi. Semakin tinggi suku bunga yang diterapkan, maka itu menunjukkan

bahwa risiko semakin tinggi. Hal itu juga akan mempengaruhi perekonomian yang

menjadi semakin buruk.
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Indeks Dow Jones tidak hanya menarik investor lokal tetapi juga dapat menarik

minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Indeks Dow Jones atau yang

lebih sering dikenal dengan nama Dow Jones Industrial Averages adalah nilai

rata-rata saham yang dijadikan tolak ukur bagi saham-saham perusahaan yang

ada di Amerika. Namun tidak hanya di Amerika, nilai rata-rata ini juga menjadi

perhatian para investor di Indonesia. Pergerakan saham selalu diperhatikan

karena dapat mempengaruhi nilai saham-saham yang ada di Indonesia juga.

Semakin baik nilai saham maka menunjukkan semakin baik kondisi perkonomian

sehingga semakin meningkat keinginan investor untuk berinvestasi dalam bentuk

saham.

Perkembangan variabel ekonomi makro pada tahun 2009 hingga 2013 dapat

terlihat pada tabel 1.1:

Table 1.1 Rata-rata Perkembangan Kurs, Harga Emas Dunia,Harga Minyak Dunia,
Dow Jones Induatrial Average, serta Suku Bunga BI

Tahun 2009-2013

Indikator 2009 2010 2009 2012 2013
Kurs US$ (Rp) Rp.10398.35 Rp.9084.55 Rp8.530,65 Rp9.380,39 Rp10.451,37
Harga Emas
Dunia ($)

$972,35 $1224,53 $1571,52 $1668,98 $1411,23

Harga Minyak
Dunia ($)

$110,00 $88,00 $107,46 $109,45 $105,87

Tingkat Suku
Bunga BI (%)

6,400% 6,500% 6,583% 5,605% 7,166%

Dow Jones
Industrial
Average ($)

Rp 8887,82 Rp 9759,62 Rp 12.093,42 Rp 13.085,25 Rp 15.083,91

Sumber: BPS (2013), BI (2013), OPEC (2013), yahoofinance (2013)
dan Kitko (2013) yang diolah
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Dari tabel 1.1 terlihat fluktuasi dari masing-masing indikator di setiap tahunnya.

Kurs terhadap US Dollar terus meningkat setiap tahun bahkan mencapai hingga

Rp10.451,37 per Dollar. Sedangkan suku bunga BI sempat mengalami penurunan

pada tahun 2012 hingga mencapai 5,605% namun kembali naik pada tahun 2013

menjadi 7,166%. Menurut penelitian  Antonio (2013) Dow Jones Industrial

Average memberikan respon yang  positif terhadap pergerakan saham syariah

Indonesia. Peningkatan yang terjadi pada Dow Jones Industrial Average akan

direspon dengan naiknya saham syariah Indonesia. Sedangkan harga minyak

dunia memberikan respon negatif yang menandakan jika terjadi kenaikan harga

minyak dunia itu merupakan berita buruk bagi investor. Suku bunga BI

memberikan respon yang negatif yang menunjukan bahwa masih besar pengaruh

tingkat suku bunga terhadap pasar modal syariah di Indonesia.

Walaupun berbeda objek penelitian, menurut Kartika (2010) tingkat volatilitas

saham IHSG tinggi dan investor harus berhati-hati dalam membeli saham.

Menurut Fitriana (2009) inflasi, harga minyak dunia, memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap IHSG, namun pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh

yang tidak signifikan. Dari data terlihat bahwa ekonomi makro memberikan

dampak pada pasar saham di Indonesia baik saham konvensional maupun saham

syariah. Penelitian terdahulu menujukan hasil bahwa beberapa variabel ekonomi

makro berpengaruh signifikan ataupun tidak terhadap IHSG.
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Selain itu penelitian Kartika (2010) mengenai volatilitas saham IHSG yang cukup

tinggi dan bukan kondisi yang baik untuk berinvestasi. Ekonomi makro terbukti

memiliki pengaruh terhadap perubahan saham IHSG, dan apakah variabel ini juga

memiliki pengaruh dan respon yang sama terhadap saham syariah Indonesia yang

terdaftar di Jakarta Islamic Index. Serta apakah volatilitas JII sama seperti

volatilitas IHSG. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk

mengambil judul penelitian: Analisis Indikator Ekonomi Makro Terhadap

Volatilitas Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode

2009-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah harga emas dunia berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 20009-2013?

2. Apakah Dow Jones Industrial Average berpengaruh signifikan terhadap

volatilitas harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode

2009-2013?

3. Apakah harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013?

4. Apakah kurs berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham syariah

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013?

5. Apakah suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013?
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6. Apakah indikator-indikator makro ekonomi secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap volatilitas harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta

Islamic Index periode 2009-2013

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh harga emas dunia terhadap volatilitas harga

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh Dow Jones Industrial Average terhadap

volatilitas harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode

2009-2013.

3. Untuk mengetahui besar pengaruh harga minyak dunia terhadap volatilitas

harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-

2013.

4. Untuk mengetahui besar pengaruh Kurs terhadap volatilitas harga saham

syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013.

5. Untuk mengetahui besar pengaruh suku bunga BI terhadap volatilitas harga

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2009-2013.

6. Untuk mengetahui besar pengaruh indikator-indikator rmakro ekonomi

terhadap volatilitas harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic

Index periode 2009-2013.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik

investor maupun penelitian selanjutnya. Manfaat ini dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Bagi Emiten dan Investor

Bagi investor dan emiten yang terdaftar di JII penelitian ini dapat digunakan

untuk membantu menentukan keputusan apa yang akan diambil berkaitan

dengan kegiatan jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi para peneliti selanjutnya dapat mengetahui perkembangan pasar modal

syariah di Indonesia. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini

dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya

yang dapat dikembangkan lebih luas lagi.


