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ABSTRAK 

 

Ardianti, Lisa Dwi. 2016. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Stock 
Market Return terhadap Return Saham Konstruksi BUMN: Regresi 
Panel Dinamis Periode Januari 2013 sampai Desember 2015. 
Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Brawijaya. Bimbingan dari Al Muizzudin F., SE., ME 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh makroekonomi dan 

stock market return terhadap return saham konstruksi BUMN di Indonesia 

periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Variabel-variabel yang 

digunakan adalah volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan 

kebijakan pemerintah. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan dan 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis panel dinamis dengan 

metode Generalized Method of Moments (GMM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa lag return saham, volume perdagangan pada saat ini dan nilai tukar pada 

saat ini berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

kapitalisasi pasar pada saat ini dan periode sebelumnya serta inflasi pada saat 

ini dan dua periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. Sementara itu Kebijakan pemerintah bepengaruh terhadap return saham 

konstruksi BUMN dimana kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo berpengaruh lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan 

yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Kata kunci: Return Saham Konstruksi BUMN, Makroekonomi, Stock Market 

Return, Regresi Panel Dinamis, Generalized Method Of Moments (GMM) 
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ABSTRACT 

 

Ardianti, Lisa Dwi. 2016. The Effect of Macroeconomic and Stock Market 
Return Variables on Stock Return State-owned Construction: 
Dynamic Panel Regression Period January 2013 to December 
2015. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Brawijaya. Bimbingan dari Al Muizzudin F., 
SE., ME 

 

This study aims to determine the effect of macroeconomic variables and 

stock market returns on stock returns in the Indonesian state-owned construction 

period January 2013 to December 2015. The variables used were trading 

volume, market capitalization, inflation, exchange rate and government policy. 

The data in this research is secondary data obtained from the publication of the 

Central Bureau of Statistics, Ministry of Commerce and the Indonesia Stock 

Exchange. This study uses a dynamic panel regression by the method of 

Generalized Method of Moments (GMM). The results showed that lagged stock 

returns, trading volume at this time and the exchange rate at the moment 

significant negative effect on stock returns. While the market capitalization in the 

current and prior periods and inflation at the moment and the two previous 

periods significant positive effect on stock returns. Besides the government's 

policy affect to state-owned construction stock returns where policies are made in 

the era of President Joko Widodo more influence smaller than the policy made 

during the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono. 

 

Keywords: Stock Returns State-Owned Construction, Macroeconomic, Stock 

Market Return, Dynamic Panel Regression, Generalized Method Of Moments 

(GMM). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi saat ini mulai banyak dilakukan oleh banyak orang. Semakin 

banyak orang yang mengerti akan pentingnya investasi dibandingkan dengan 

hanya menabung atau menempatkan asset yang dimilki pada deposito. Investasi 

sendiri berkaitan dengan pengorbanan atas asset yang dimiliki saat ini dengan 

harapkan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam rangka memenuhi 

sasaran investasi perlu dilakukan penetapan kebijakan investasi (Fabozzi, 1999). 

Salah satunya dengan melakukan keputusan alokasi asset dimana investor 

memutuskan pendistribusian dana yang akan ditempatkan diantara kelompok-

kelompok aktiva utama yang ada yang biasanya berupa saham, obligasi, real 

estate, dan sekuritas-sekuritas luar negeri. Selanjutnya perlu dilakuakn seleksi 

sekuritas untuk memilih sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio 

investor. 

Salah satu investasi yang dapat dilakukan oleh investor adalah 

menempatkan dananya di pasar modal sesuai dengan karakteristik keuntungan 

dan risiko masing-masing instrumen keuangan. Meskipun pasar modal memiliki 

risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi namun pasar modal juga dapat 

memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Berdasarkan Undang-undang Pasar 

Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai tempat dimana 

Perusahaan Publik melakukan kegiatan Penawaran Umum dan Penawaran Efek 

atas Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek. Pasar modal merupakan tempat diperjualbelikannya instrumen keuangan 

jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun). Saham, obligasi, waran, right, 



2 
 

 
 

reksadana, dan berbagai instrumen derivative seperti option, futures, dan lain-

lain merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. 

Salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular saat ini adalah 

saham (stock). Bagi investor instrumen keuangan ini sangat diminati karena 

tingkat keuntungan yang diberikan saham cukup menarik. Sedangkan 

keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan yang telah menerbitkan saham 

adalah bisa mendapatkan pendanaan bagi perusahaan yang dapat digunakan 

untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. 

Menurut Bursa Efek Indonesia saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Adapun hak-hak yang didapatkan investor yang 

memiliki saham atas suatu perusahaan atau perseroan terbatas adalah hak atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan proyek 

infrastruktur prospek emiten saham konstruksi tahun ini cukup bagus.  Dalam 

rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan 

infrastruktur merupakan salah satu prioritas selama masa jabatan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur ini termuat dalam Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 

2015- 2019. Pembangunan infrastruktur yang sekiranya akan dibangun antara 

lain pembangunan waduk, pembangunan sistem air limbah, pembangunan jalan 

tol, jalan, baru, bandara, rusunawa, pelabuhan penyeberangan, dan 

pembangunan jalur kereta api. Dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan 

infrastruktur terdapat gap pendanaan sebesar 85,7 triliun dalam rangka 

pemenuhan target RPJPN. Berdasarakan Paparan Deputi Bidang Sarana Dan 

Prasarana Kementerian PPP/Bappenas di Ambon 8 Desember 2014, kebijakan 
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yang dilakukan untuk memenuhi gap pendanaan salah satunya dengan 

penugasan kepada BUMN : 

a) Penugasan BUMN untuk proyek-proyek stategis seperti waduk, PLTA, jalan 

tol trans Sumatra, angkutan pelayaran 

b) Penyediaan dana Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang ditugaskan 

dalam percepatan pembangunan infrastruktur 

       Presiden Jokowi juga telah memberikan perintah untuk mempercepat 

realisasi penyerapan anggaran terutama proyek pembangunan infrastuktur. 

Terserapnya anggaran sektor infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan 

ekonomi memberikan sentimen positif terhadap emiten bidang konstruksi. Emiten 

konstruksi BUMN yang listed di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk. (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP), PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

(WSKT). 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang didirikan pada 11 Maret 1960 

merupakan BUMN konstruksi pertama yang melakukan listing  di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004. Sebanyak 51% kepemilikan saham 

dipegang oleh Negara Republik Indonesia dan sisanya sebesar 49% dipegang 

oleh publik. Lini bisnis yang dimiliki ADHI saat ini meliputi konstruksi, EPC 

(Engineering Procurement Construction), property & realty, manufaktur precast 

dan transportasi.  

Perusahaan konstruksi BUMN yang lainnya yaitu PT PP (Persero) Tbk. 

(PTPP) yang listed di BEI pada tanggal 9 Februari 2010. Kegiatan usaha 

perseroan antara lain jasa konstruksi (bangunan/ gedung, jalan/ jembatan, 

pengairan, pelabuhan), pracetak, peralatan, properti (komersial, perumahan, 

hotel), EPC (power plan dan mining), dan investasi. Komposisi kepemilikan 

saham PTPP  51% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, Koperasi 
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Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) sebesar 3,16% dan sisanya dimiliki 

oleh publik sebesar 45,84%. 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merupakan salah satu BUMN 

kosntruksi yang aktivitasnya tidak hanya di Indonesia saja namun juga telah 

memantapkan eksistensinya di pasar infrastruktur luar negeri. Perusahaan yang 

berdomisili di Jln. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta ini pertama kali melakukan IPO 

(Initial Public Offering) pada tanggal 29 Oktober 2007. Pada tahun 2015 

kepemilikan saham sebesar 65,05% dipegang oleh pemerintah Republik 

Indonesia, Indo Mutual Funds 12,74%, Indo Corporates 2,55%, dan 15,18% 

dimiliki oleh asing. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang pada awalnya merupakan 

perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij NV" dan 

berubah menjadi nationalized Stated Company (PN) Waskita Karja pada 29 

Maret 1961 melakukan listing di BEI pada tanggal 19 Desember 2012. WSKT 

menawarkan 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- per 

saham dan harga penawaran Rp380,- per saham kepada masyarakat. Namun 

sejumlah 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan secara khusus 

kepada pegawai melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perseroan 

(Management and Employee Stock Ownership (MESOP)). 
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Gambar 1.1 : Kontrak Baru BUMN Konstruksi Tahun 2015 

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2016) 

 

ADHI berhasil memperoleh kontrak baru senilai Rp. 13,9 triliun sepanjang 

tahun 2015 dari total tender yang diikuti senilai Rp. 56,3 triliun. Artinya ADHI 

telah mampu merealisasikan 91,5% target kontrak baru pada tahun 2015 

sebesar Rp. 15,2 triliun . Perolehan kontrak baru selama tahun 2015 ini 

mengalami peningkatan sebesar 51% dibandingkan dengan perolehan kontrak 

baru ADHI pada tahun 2014 sebesar Rp. 9,2 triliun. Lini bisnis konstruksi 

mendominasi pencapaian kontrak yang diperoleh ADHI hingga September 2015 

sebesar 90%.  
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Gambar 1.2 : Perkembangan Perolehan Kontrak Baru ADHI Tahun 2015 

 
Sumber: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (2015) 

 

Dari perolehan kontrak baru yang didapatkan oleh ADHI 40,5% berupa 

gedung, jalan dan jembatan 35,2%, dermaga 21,9%, sedangkan sisanya sebesar 

2,4% infrastruktur lainnya. Proyek-proyek yang diperoleh ADHI sepanjang tahun 

2015 antara lain: 

a) Proyek Jembatan Pendekat Musi IV Palembang dengan nilai kontrak 

Rp478,4 miliar 

b) Infrastruktur Perumahan Sebatik Tengah senilai Rp. 148,8 miliar 

c) Proyek Gayanti City di Gatot Subroto Jakarta Selatan senilai Rp 354 miliar 

d) Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap II senilai Rp. 137 miliar 

e) Proyek SPAM Bengkulu (JO) senilai Rp. 126 miliar, 

f) Rehabilitasi Bangunan Utama DI Klambu (SDA) senilai Rp 142 miliar 

g) Tol Ngawi- Kertosono Paket 2 dan 3 senilai Rp. 1,3 triliun 

h) Proyek pekerjaan lanjutan sarana air bersih sistem perkotaan tahap III 

Dinas PU Kabupaten Berau sebesar Rp. 160,4 miliar 
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i) Proyek Jakarta Urgent Flood Project (JUFMP) Dredging and Embankment 

of Sentiong-Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Sunter Selatan dan Sunter 

Timur III Sub-Project ICB Paket No.JUFMP-4 senilai Rp 118,75 miliar 

j) Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang (JO) Rp. 393,2 miliar 

k) Pembangunan Rusun Jawa Timur sebesar Rp 128 miliar 

l) Proyek Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai 

sampai dengan Jatinegara) "Pekerjaan Bangunan Gedung" (Double Track 

Jatinegara-Manggarai) sebesar Rp314,1 miliar 

m) Proyek pembangunan Rusun POLRI di Bali, NTB, Sulawesi sebesar 

Rp188,4 miliar 

n) Pekerjaan Irigasi AMS 23 senilai Rp. 221,4 miliar dan proyek-proyek 

lainnya.  

Tidak hanya proyek-proyek di dalam negeri saja yang didapatkan oleh ADHI, 

ada beberapa proyek yang pernah didapatkan ADHI yang berasal dari luar negeri 

antara lain proyek jalur kereta api di India , proyek Pilal Complex di Oman , dan 

pembangunan jembatan di Timor Leste yang berada di wilayah dekat dengan 

perbatasan Indonesia serta pembangunan jalan raya di Timor Leste. 

Selama tahun 2015 ADHI telah memperoleh beberapa penghargaan atas 

kinerja yang telah dilakukannya. Beberapa penghargaan tersebut antara lain The 

Top 50 Companies for 2015 dari majalah Forbes Indonesia, penghargaan The 

Most Trusted Companies, anugerah BUMN awards 2015 sebagai Breakthrough 

Web BUMN 2015, dan penghargaan terbaik kedua prasarana transportasi dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu ADHI juga 

mendapatkan penghargaan Best Achiever Construction & Infrastructure untuk 

kategori BUMN yang diberikan oleh Majalah Men’s Obsession yang diberikan 

kepada BUMN yang memperoleh kontrak baru dengan jumlah terbanyak pada 

tahun buku 2014. 
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Sepanjang tahun 2015 PTPP mampu memperoleh kontrak baru sebesar Rp 

27,07 triliun mengalami kenaikan sebesar 33,76% dari perolehan kontrak baru 

tahun sebelumnya sebesar 20,24 triliun. Berdasarkan perolehan kontrak baru 

tersebut artinya PTPP telah mencapai target kontrak baru yang ditetapkan untuk 

tahun 2015 sebesar Rp. 27 triliun. beberapa proyek baru yang diperoleh PTPP 

antara lain: 

a) Proyek jalan tol Solo-Kertosono senilai Rp430 miliar (JO) 

b) Proyek jalan akses Geothermak Baturraden senilai Rp. 124 miliar 

c) Gedung Jasa Marga di Jakarta Rp. 112 miliar 

d) Jalan tol Bawean-Solo Rp. 339 miliar 

e) Jalan Sibolga-Batas Tapsel di Sumatera Utara sebesar Rp. 236 miliar 

f) Proyek PLTG Gorontalo senilai Rp. 1,63 triliun 

g) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp. 154 miliar (JO) 

h) Apron Bandara Ahmad Yani di Semarang Rp. 141 miliar 

i) Pelabuhan Kuala Tanjung Rp. 898 miliar  

Dengan kinerja yang bagus PTPP akhirnya mendapatkan kesempatan untuk 

bisa mengerjakan proyek dari luar negeri antara lain proyek di Timor Leste 

seperti proyek gedung Kementerian Keuangan, Jalan Likuisa, Jalan Gleno Tibar, 

Rumah Budaya Indonesia di Dilli senilai Rp 77 miliar. Tidak hanya di Timor Leste, 

PTPP juga mendapatkan proyek dari Australia meliputi proyek apartemen dan 

hotel. Proyek tersebut akan berdiri sekitar 12 menara nantinya. Perkiraan nilai 

proyek sebesar 1,1 triliun. Untuk pengerjaan proyek ini PT Pembangunan 

Perumahan Properti Tbk. akan melakukan kerjasama dengan pengembang lokal 

Australia. 

Sebagai perusahaan yang memiliki kinerja dan prospek yang bagus PT 

Pembangunan Perumahan Tbk. telah menerima berbagai penghargaan selama 

tahun 2015. Beberapa penghargaan tersebut antara lain 6 Penghargaan Karya 
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Konstruksi Indonesia 2015, 50 Best of The Best Companies 2015 dari Forbes 

Indonesia (urutan ke- 18), Indonesia Champion for ASEAN Economic Community 

Award 2015 dari Philip Kotler Center. PTPP juga memperoleh 4 penghargaan 

pada acara BUMN Marketeers Award 2015 yaitu The 6 Best of Chief Marketng 

Officer (CMO), Strategic Marketing (Gold Medal), Tactical Marketing (Silver 

Medal) dan Special  Award kategori Marketing 3.0. Selain itu Majalah Warta 

Ekonomi memberikan penghargaan Living Legend Company Awards 2015 yang 

diberikan kepada brand dan perusahaan yang telah berdiri lebih dari 50 tahun 

serta mampu bertahan dan memperoleh laba dalam berbagai konsidi ekonomi. 

Sementara itu sepanjang tahun 2015 WIKA telah memperoleh kontrak baru 

sebesar Rp 25,33 triliun. Pencapaian perolehan kontrak baru ini setara dengan 

80,03% persen dari total target sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp. 

31,65 triliun. Proyek-proyek yang ditangani WIKA antara lain : 

a) Proyek New Priok Container Terminal, Jakarta Utara senilai Rp. 181,5 

miliar 

b) Proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp 289,39 

miliar 

c) Proyek Jalan Non Tol Ciledug dengan nilai kontrak Rp. 351 miliar 

d) Bandar Udara Internasional Jawa Barat Rp. 697,5 miliar 

e) New Condensate Diesel Tank British Petroleum-Addendum dengan nilai 

kontrak Rp. 357 miliar 

f) Infrastruktur Entikong senilai Rp. 218,5 miliar 

g) Jalan Perbatasan Kalbar Entitong Tahap 2 Rp. 277,5 miliar 

h) Proyek jembatan Pulau G Pluit City dengan nilai kontrak Rp 300 miliar 

i) Jalan Tol Solo-Kertosono  Rp 625 miliar, 

j) Proyek Double Double Track Jatinegara- Manggarai Rp. 289,39 miliar  

k) Proyek Bendungan Logung Jawa Tengah Rp. 584,9 miliar,  
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l) Proyek Jalan Tol Bogor- Ciawi – Sukabumi Tahap I senilai Rp. 355 miliar,  

m) Proyek Bendungan Keureto, Nangroe Aceh Darussalam Rp. 403 miliar dan 

proyek- proyek lainnya. 

Sejak tahun 2007 WIKA telah melakukan ekspansi ke beberapa negara 

antara lain Aljazair, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Timor Leste, dan 

Myanmar. Proyek-proyek yang didapatkan WIKA antara lain: 

a) Aljazair: pembangunan 3 tower apartemen dengan perkiraan nilai Rp 1 

triliun di Konstantinopel. Proyek pembangunan jalan tol (highway) 400 km. 

Sebanyak 1600 pekerja terlatih dikirim untuk pelaksanaan proyek tersebut. 

Perumahan 6 lantai 1000 unit Rp 300 miliar. Proyek pembangunan East 

West Motorway Project. Proyek “Construction of Drainage, road marking 

Work, installation of Kerb stone OH slope Protection Work, and Production 

of U Drain, Constantine Algier” senilai Rp221,435 miliar . 

b) Timor Leste: proyek pembangunan bandara dengan nilai kontrak USD 92,7 

juta. Jalan tol dan jembatan Rp 200 miliar. Bekerja sama dengan 

perusahaan Belanda dalam proyek pembangunan dermaga beserta 

kelangkapannya dengan nilai kontrak Rp 10 triliun dengan porsi WIKA 

35%. Proyek “Road Maintenance of Batugede-Maliana Road Section”  yaitu 

perbaikan sistem jaringan jalan yang telah ada di Batugede dan Maliana. 

Proyek “Construction of COMORO Bridge II, Timor Leste” dengan nilai 

kontrak sebesar USD 8,758 juta. Proyek “Construction of COMORO Bridge 

I, Timor Leste”  untuk penggantian Jembatan Comoro I dengan nilai 

kontrak Rp93,535 miliar. Proyek Hera Power Plant dengan lingkup 

pekerjaan proyek bangunan sipil di lingkungan Power Plant Hera sebagai 

aktivitas penunjang untuk back loading, filling shes, dan banker service  

untuk pendistribusian BBM ke Esperanca Timor dengan nilai kontrak Rp 

83,950 miliar 
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c) Myanmar: proyek pembangunan pabrik beton, proyek office tower dan 

residence senilai USD 125 juta. Proyek Pyay Tower & Residence 

merupakan bentuk kerja sama dengan Noble Twin Dragon Pte. Ltd. (NTD) 

asal Singapura. Nilai kontrak untuk proyek ini dengan porsi DLN senilai Rp 

171 miliar. Lingkup kerja proyek ini meliputi civil works, arsitektural, 

mekanikal elektrikal, dan plumping 

d) Brunei Darussalam: proyek jejambat (jembatan) di persimpangan Jalan 

Babu Raja/ Jalan Tutong dengan kontraktor utama Tobishima Corporation 

dengan nilai kontrak BND 5.691 million 

e) Uni Emirat Arab: anjum tower di Makkah 

f) Malaysia: pembangunan pusat perbelanjaan senilai Rp 177,6 miliar. Proyek 

mal dengan nilai Rp 50 miliar. Proyek Mydin mall dengan nilai kontrak Rp 

41,920 miliar. Pemilik kontrak adalah Zecon SDN BHD. 

g) Libya: proyek pembangunan mall di Tripoli bekerja sama dengan Solar 

Sahara Investment dari Libya dengan nilai kontrak USD 11,6 juta 

h) Dubai: stasiun monorel di tengah Dubai 

Sedangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) sepanjang tahun 2015 

telah berhasil memperoleh kontrak baru senilai Rp. 32,08 triliun atau 81,93% dari 

target yang ditetapkan sebesar Rp. 39,16 triliun. Proyek-proyek baru WSKT 

antara lain pembangunan Tol Becakayu, Jalan Tol Pejagaan-Pemalang, Jalan 

Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Proyek Transmisi 500 KV Sumatera 

New Aur Duri-Peranap, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. 

Selain proyek-proyek dari dalam negeri WSKT juga mendapatkan 

kesempatan untuk bisa mengerjakan proyek dari Timur Leste yaitu 

pembangunan perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp. 501,87 miliar serta 

proyek pembangunan Upgrading Existing Suai Airport. Sementara ini dari Timur 

Tengah PTPP berhasil mendapatkan beberapa proyek. Proyek-proyek ini 
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didapatkan dari Bin Ladin Group yang merupakan pendiri Al Qaidah. Kerja sama 

yang dilakukan oleh PT Waskita (Persero)Tbk. dengan Bin Laden sudah terjalin 

sejak tahun 2006. Dari kerjasama ini setidaknya ada lima gedung di Dubai dan 

lima gedung di Riyadh yang sudah dibangun salah satunya King Abdullah 

Financial District yang menyerupai kompleks gedung di SCBD Jakarta. Dari 

tahun ke tahun kepercayaan terhadap kinerja PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

semakin meningkat dikarenakan kinerja perusahaan konstruksi yang mayoritas 

penduduknya bergama Islam ini tidak kalah dengan kontraktor dari Timur Tengah 

lainnya. Beberapa proyek WSKT yang ada di Timur Tengah antara lain: 

a) Renovasi/ pengembangan Masjidil Haram yaitu “Increasing Mataf Capacity 

Project- Makkah : Stuctural Works (Raft, Colums, Beams and Slab)”. 

Perseroan akan meningkatkan ketinggian masjid dari yang mulanya tiga 

lantai menjadi sembilan lantai. Proyek ini akan berlangsung selama 10 

tahun dan ketika musim haji tiba proyek dihentikan sementara yang akan 

dilanjutkan setelah musim haji selesai. Ruang lingkup PT Waskita Karya 

(Persero)Tbk. melakukan pabrikasi pembesian kolol dan beam di Masjidil 

Haram 

b) Pendirian kampus universitas di Riyadh dan Riyadh Financial District 

c) Pembangunan jalan layang menuju bandara baru Jeddah 

d) Renovasi Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi 

Sepanjang tahun 2015 WSKT menunjukkan kinerja yang baik. Atas 

kinerjanya tersebut WSKT memperoleh penghargaan untuk Top infrastuctre 2015 

pada acara Indonesia Infrastructure Week 2015. Penghargaan ini diberikan 

kepada sejumlah perusahaan yang berkinerja dan berprospek tinggi. 
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Gambar 1.3 : Ekuitas BUMN Konstruksi Tahun 2014-2015 

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2016) 

 

Kesempatan WSKT dalam memperoleh kontrak baru lebih besar 

dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan Penyertaan Modal 

Negara (PMN) pada WSKT. Pemerintah melalui Kementerian Badan Umum Milik 

Negara memberikan PMN sebesar Rp. 3,5 triliun melalui right issue.WSKT 

merupakan BUMN konstruksi pertama yang memperoleh PMN dengan total dana 

yang didapatkan sebesar Rp. 5,3 triliun yang terdiri dari PMN sebesar Rp. 3,5 

triliun dan Rp. 1,8 triliun dari dana publik. Dana yang didapatkan tersebut akan 

digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera dan Jawa dan jaringan 

transmisi listrik di Sumatera. Selain itu WSKT juga menerbitkan Obligasi 

Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 dengan perolehan dana 

sebesar Rp. 1,5 triliun. Hal ini menjadikan perseroan menjadi kontraktor BUMN 

dengan modal terkuat. Pada tahun 2015 total ekuitas WSKT meningkat 250,97% 

menjadi Rp. 9.704 miliar dari total ekuitas tahun 2014 sebesar Rp. 2.764 miliar.  
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Perusahaan lain yang mendapatkan PMN setelah WSKT adalah ADHI. 

Melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) tahun 2015 ADHI mendapatkan 

dana PMN sebesar Rp. 1,4 triliun dan dari dana publik sebesar Rp. 1,3 triliun 

dengan total dana yang diperoleh sebesar Rp. 2,7 triliun. Dana tersebut akan 

digunakan perseoan untuk penyelenggaran transportasi massal berbasis LRT 

beserta stasiun dan properti pendukung. 

Pada tahun 2015 total ekuitas dari keempat konstruksi BUMN mengalami 

kenaikan. Total ekuitas PTPP meningkat dari Rp. 2.335 miliar menjadi Rp. 5.119 

miliar. Begitu pula dengan total ekuitas WIKA yang mengalami peningkatan 

11,51% menjadi Rp. 5.438 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

sebesar Rp. 4.877 miliar. Rencananya PTPP dan WIKA akan mendapatkan PMN 

pada tahun 2016 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 2,2 triliun dan Rp. 4 

triliun. Sayangnya, rencana tersenut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Meskipun rencana PMN ditolak, kedua emiten ini dipastikan akan 

menggarap dua proyek strategis. Dimana PTPP akan akan membangun 

Makassar New Port sedangkan WIKA akan ikut dalam proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung. 
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Gambar 1.4 : Pendapatan dan Pertumbuhan Laba Bersih Konstruksi BUMN 
Tahun 2014-2015 

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2016) 

 

Perolehan laba bersih pada PT Adhi Karya pada tahun 2015 sebesar Rp. 

463,7 miliar mengalami peningkatan sebesar 40,9% dibandingkan dengan 

perolehan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp. 329,1 miliar. Pendapatan ADHI 

juga mengalami peningkatan sebesar 8,5% menjadi Rp. 9,4 triliun dibandingkan 

dengan periode tahun sebelumnya yaitu Rp. 8,7 triliun. 

Pada tahun 2015 PTPP mampu memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 

14.217 miliar mengalami peningkatan 14,40% dibandingkan pendapatan pada 

tahun 2014 senilai Rp. 12.427 miliar. Sementara laba bersih yang diperoleh 

PTPP mengalami peningkatan 58,49% menjadi Rp. 846 miliar dari laba bersih 

tahun 2014 sebesar Rp. 534 miliar. Hal ini memberikan dampak positif dimana 

laba bersih per saham mengalami peningkatan juga dari Rp. 110 menjadi Rp. 

153. 

Sementara itu pendapatan bersih yang diperoleh WIKA selama tahun 2015 

mengalami peningkatan 9,28% menjadi Rp. 13,62 triliun dari Rp. 12,46 triliun. 
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Sedangkan laba bersih yang bisa diperoleh WIKA yaitu Rp. 703 miliar. Peroleh 

laba bersih ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang mencapai Rp. 744 miliar atau turun 5,48%. 

Sedangkan tahun 2015 WSKT berhasil memberikan kinerja yang baik 

sehingga terjadi peningkatan pada perolehan pendapatan serta laba bersihnya. 

Pendapatan usaha WSKT juga mengalami peningkatan 37,58% menjadi Rp. 

14,15 triliun. Perolehan laba bersih WSKT pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 104,78%  menjadi Rp. 1.047,59 miliar dari Rp. 511,57 

miliar. Dari keempat emiten konstruksi BUMN laba WSKT menjadi yang terbesar 

dan mengalami kenaikan yang paling tinggi. 

Beberapa alasan di atas menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di 

saham konstruksi BUMN karena prospek yang bagus ditunjukkan oleh emiten ini. 

Tanpa adanya keuntungan investor tidak akan mau berinvestasi. Setiap investor 

selalu tertarik terhadap investasi yang memberikan expected return  yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan investasi yang lain. Namun perlu disadari bahwa 

hampir semua investasi mengandung risiko yang tidak dapat dipastikan. Pilihan 

investasi tidak hanya didasarkan pada seberapa tingkat keuntungan yang 

diharapkan namun juga memperhitungkan risikonya juga. Semakin tinggi risiko 

maka tingkat keuntungan akan semakin naik (Bodie, Kane, & Marcus, 2014).  

Keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham 

yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang diterima 

pemegang saham dari sebagian laba yang diperoleh perusahaan (Halim, 2015). 

Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai (cash dividend) atau dapat 

pula berupa dividen saham (stock dividend). Dividen tunai merupakan 

keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk 

uang tunai. Sedangkan dividen saham yaitu keuntungan yang diberikan 

perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru.  Dividen 
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saham ini dapat dikonversikan menjadi uang kas dengan cara menjual saham 

yang telah diterima tersebut. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara 

harga beli dengan harga jual dari instrumen investasi yang dimiliki oleh investor. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. Karena dengan adanya perdagangan maka akan timbul perubahan 

nilai instrumen investasi. 

Berikut merupakan return saham empat emiten konstruksi BUMN selama 

bulan Januari 2013 sampai Desember 2015.  

 

Gambar 1.5 : Return Saham Konstruksi BUMN Tahun 2013-2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange 2013-2015, diolah (2016) 

 

Gambar 1.5 di atas menunjukkan return saham empat emiten konstruksi 

BUMN selama periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Dari grafik 

yang ditampilkan dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2013 sampai dengan 
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bulan Mei 2013 return saham masih menunjukkan nilai positif. Namun setelah itu 

hingga akhir tahun 2013 kebanyakan return saham berada pada zona negatif. 

Namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan return saham dan hanya beberapa 

bulan saja yang menunjukkan nilai negatif yaitu pada bulan April, Juni, dan 

September. Terlebih lagi pada tiga bulan terkahir tahun 2014 terjadi kenaikan 

return saham karena adanya pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan di 

Indonesia yang memberikan sentimen positif terhadap saham konstruksi BUMN. 

Sedangkan pada tahun 2015 diawali dengan return saham yang berada pada 

zona negatif karena realisasi anggaran untuk proyek infrastruktur belum 

terealisasi. Pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 

return saham mengalami fluktuasi dimana dua emiten konstruksi mendapatkan 

PMN dan adanya perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat 

realisasi anggaran untuk proyek infarstruktur. 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa return saham yang diperoleh 

oleh saham konstruksi BUMN mengalami fluktuasi.  Dengan adanya program 

pembangunan infrastruktur yang menarik minat investor untuk menanamkan 

dananya pada saham konstruksi BUMN perlu diwaspadai return saham yang 

mengalami fluktuasi tersebut. Karena hal ini bisa menyebabkan kerugian atas 

dana yang diinvestasikan oleh investor pada keempat emiten konstruksi BUMN. 

Maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan 

berfluktuasinya return saham konstruksi BUMN tersebut sehingga investor bisa 

meminimalkan risiko dalam berinvestasi di pasar modal. 

. Likuiditas suatu saham perlu diperhatikan investor ketika ingin 

menginvestasikan dananya. Menurut Halim (2015) Likuiditas saham berkaitan 

dengan kemampuan suatu saham untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa 

mengalami kerugian yang berarti. Saham dengan likuiditas tinggi memudahkan 

investor dalam memperjualbelikan saham tersebut. Portofolio dengan instrumen 
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investasi yang lebih likuid akan dinilai lebih menarik daripada portofolio yang 

kurang likuid (Husnan, 1998). 

Di Indonesia saham-saham yang tergolong likuid akan masuk dalam indeks 

LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham yang telah 

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas, kapitalisasai pasar dan prospek 

pertumbuhan perusahaan kedepannya. Indeks LQ45 ini akan diperbaharui setiap 

enam bulan sekali ( setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan kata lain 

saham yang terdapat dalam indeks LQ45 akan selalu mengalami perubahan. 

Keempat emiten kontruksi BUMN yaitu ADHI, PTPP, WIKA, WSKT juga masuk 

sebagai anggota dari indeks LQ45. Bahkan keempat emiten ini secara konsisten 

masuk sebagai anggota indeks LQ45 tahun 2014 sampai tahun 2016. Dimana 

untuk bisa masuk sebagai anggota dari indeks LQ45 salah satunya adalah 

mempertimbangkan nilai volume perdagangan saham dan kapitalisasi pasar. 

Volume perdagangan merupakan jumlah sekuritas yang diperdagangkan 

selama hari perdagangan dan dapat dipertimbangkan sebagai indikator teknikal 

yang penting dalam menentukan kekuatan pasar (Samman & Al-Jafari, 2015). 

Suatu saham yang memiliki volume perdagangan yang tinggi menunjukkan 

bahwa aktivitas jualbeli saham tersebut tinggi sehingga return yang didapatkan 

juga besar. Salah satu tanda bahwa pasar mengalami kondisi yang baik (bullish) 

adalah adanya volume perdagangan yang tinggi disertai dengan peningkatan 

harga saham (Husnan, 1998). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Phan, 

Sharma dan Narayan (2015) yang menemukan bahwa volume perdagangan 

saham berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini diperkuat juga oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Samman dan Al-Jafari (2015) yang menemukan 

bahwa volume perdagangan saham juga berpengaruh positif terhadap return 

saham. Namun, Narayan dan Zheng (2011) menemukan bahwa volume 

perdagangan saham berpengaruh negatif terhadap return saham. 
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Kapitalisasi pasar adalah jumlah lembar saham yang beredar di pasar 

dikalikan dengan harga penutupan pada pasar regular. Suatu saham yang 

mempunyai kapitalisasi pasar yang besar biasanya lebih likuid atau mudah 

diperjualbelikan. Saham yang berkapitalisasi besar mempunyai prospek 

pertumbuhan yang bagus dan memiliki resiko yang rendah. Hal ini membuat 

investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya pada saham yang 

memiliki kapitalisasi pasar besar. Narayan dan Zheng (2011) juga menemukan 

bahwa return suatu saham akan rendah bila mempunyai kapitalisasi yang kecil 

dan bila mempunyai kapitalisasi pasar yang besar akan mendapatkan return 

yang lebih tinggi. Namun, size effect menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai kapitalisasi pasar yang rendah dapat menghasilkan return yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai kapitalisasi tinggi. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Phan, Sharma, dan 

Narayan (2015) yang menemukan bahwa kapitalisasi pasar berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Hasan, 

Alam, Amin, dan Rahaman (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury 

dan Sharmin (2013) bahkan menemukan bahwa kapitalisasi pasar tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Pasar keuangan global menjadi lebih liberalis sehingga terdapat hubungan 

yang erat antara return saham dan makroekonomi antara lain inflasi dan nilai 

tukar. Informasi ekonomi dan non ekonomi berpengaruh terhadap harga saham 

(Ahmed & Mustafa, 2012). Informasi ekonomi tersebut antara lain perubahan 

yang terjadi pada inflasi, suku bunga, harga minyak, dan consumer price index. 

Sedangkan untuk informasi non ekonomi berhubungan dengan sengketa politik, 

keadaan darurat negara, dan keadaan lainnya.  

Ada dua opini mengenai hubungan antara makroekonomi dengan kinerja 

pasar saham (Ozcan, 2012). Pertama, opini tradisional menyebutkan bahwa 



21 
 

 
 

ekonomi riil tidak dapat berpengaruh langsung terdapat kinerja pasar saham. 

Kedua, opini keuangan menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi akan memberikan dampak yang besar terhadap keuangan suatu 

organisasi. Dengan mempelajari bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap 

kinerja pasar modal dapat membantu investor dalam menentukan keputusan 

investasi. Begitu juga dengan pemerintah yang bisa membuat kebijakan yang 

tepat untuk bisa membantu lancarnya aliran modal melalui pasar modal negara 

tersebut. 

Variabel makroekonomi tersebut antara lain inflasi dan nilai tukar. Dengan 

adanya kenaikan inflasi akan menyebabkan penurunan harga saham. Hal ini 

disebabkan karena adanya kenaikan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap 

perekonomian dan mengganggu aktivitas bisnis. Peningkatan inflasi akan 

menyebabkan berkurangnya ekspektasi output yang dihasilkan dan keuntungan 

yang dihasilkan di masa depan. Akibatnya akan mempengaruhi demand dan 

supply saham tersebut yang akan menyebabkan penurunan return saham. Inflasi 

yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

pendapatannya untuk konsumsi dibandingkan untuk investasi karena biaya hidup 

yang semakin mahal sehingga demand untuk instrumen keuangan akan 

berkurang. Hal ini menyebabkan harga saham akan turun dan mengurangi return  

saham tersebut.  

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan Ahmed dan 

Mustafa (2012) serta Hsing (2011). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Namun dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kirui, Wawire dan Onono (2014) menemukan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan nilai tukar juga memberikan pengaruh negatif terhadap return 

saham. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 nilai tukar rupiah terus 
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mengalami depresiasi. Bahkan pada bulan September nilai tukar rupiah terhadap 

Dollar Amerika Serikat mencapai angka  Rp. 14.657/US$. Hal ini perlu 

diwaspadai investor dalam menginvestasikan dananya agar tidak mengalami 

kerugian. Dengan adanya penurunan nilai tukar menyebabkan harga bahan baku 

impor yang semakin mahal sehingga biaya produksi meningkat. Meningkatnya 

biaya produksi akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini akan 

menyebabkan investor pesimis terhadap kemampuan dalam menghasilkan 

keuntungan sekarang dan masa depan. Hal ini berdampak pada supply dan 

demand dan selanjutnya akan terjadi penurunan harga saham tersebut. Selain itu 

dengan adanya penurunan nilai tukar akan mengakibatkan investor lebih memilih 

berinvestasi di pasar valas dibandingkan di pasar modal karena dinilai lebih 

menguntungkan. Pengaruh nilai tukar terhadap return saham pernah diteliti oleh 

Basci dan Karaca (2013) serta Ozcan (2012) yang menyebutkan bahwa nilai 

tukar memiliki pengaruh terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Hsing (2011) menyatakan bahwa nominal efektif nilai tukar 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Kirui, Wawire dan Onono (2014) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan 

perusahaan yang pada akhirnya akan menentukan jumlah keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan. Hal ini juga akan berdampak pada keputusan 

investor yang nantinya akan mempengaruhi supply dan demand saham. Pada 

akhirnya hal ini akan mempengaruhi harga saham tersebut dan menentukan 

besarnya return yang ada. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Apergis (2015). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa risiko kebijakan 

berpengaruh terhadap return saham. 



23 
 

 
 

Seperti yang diketahui bahwa nilai dari return saham sangat cepat 

mengalami perubahan. Untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah terhadap return 

saham konstruksi BUMN digunakan spesifikasi model regresi panel dinamis. 

Model dinamis ini sangat tepat digunakan karena pengaruh variabel independen 

yaitu volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, dan nilai tukar terhadap 

variabel dependen yaitu return saham konstruksi BUMN jarang terjadi secara 

langsung tetapi membutuhkan tenggat waktu (lag). Dalam model dinamis ini 

diasumsikan bahwa return saham konstruksi BUMN pada periode ini selain 

dipengaruhi oleh variabel independen pada saat ini juga dipengaruhi oleh 

variabel independen pada periode sebelumnya. Selain itu return saham 

konstruksi BUMN pada periode sebelumnya juga diasumsikan mempengaruhi 

return saham konstruksi BUMN pada saat ini. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil 

yang beragam, maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai 

pengaruh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, nilai tukar, inflasi, dan 

kebijakan pemerintah terhadap return saham dengan periode penelitian yang 

belum pernah diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dilakukan di 

bursa saham Oman, China, Kenya, Amerika, Afrika Selatan, Pakistan, Turki dan 

Bangladesh dengan menggunakan indeks saham maupun seluruh saham yang 

listed  di bursa saham sebagai populasi mereka. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan saham konstruksi BUMN yang ada di Indonesia dengan analisis 

regresi panel dinamis menggunakan metode GMM Arellano Bond. Maka 

penelitian ini mengambil judul PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN 

STOCK MARKET RETURN TERHADAP RETURN SAHAM KONSTRUKSI 

BUMN: REGRESI PANEL DINAMIS PERIODE JANUARI 2013 SAMPAI 

DESEMBER 2015. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan 

pembuktian kembali secara empiris karena beragamnya hasil-hasil penelitian 

terdahulu. Sehingga rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah volume perdagangan saham mempunyai pengaruh terhadap return 

saham konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 

2015? 

2. Apakah kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh terhadap return saham 

konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015? 

3. Apakah nilai tukar mempunyai pengaruh terhadap return saham konstruksi 

BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015? 

4. Apakah inflasi mempunyai pengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN 

periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015? 

5. Apakah kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap return saham 

konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan saham terhadap return 

saham konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 

2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham 

konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap return saham konstruksi 

BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap return saham konstruksi BUMN 

periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap return saham 

konstruksi BUMN periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai informasi 

yang berhubungan dengan pengaruh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, 

inflasi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah terhadap return saham konstruksi 

BUMN. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi sehingga bisa meminimalkan 

risiko penurunan return saham. 

b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai media 

referensi dalam membuat kebijakan terkait dengan penurunan return 

saham sehingga kegiatan pasar modal semakin berkembang. 

c. Bagi akademis, menambah hasanah penelitian, khususnya di bidang 

pasar modal. 

d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai pengaruh volume 

perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan 

pemerintah terhadap return saham. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Setiap negara berusaha untuk melaksanakan pembangunan demi kemajuan 

perekonomiannya. Dengan adanya pembangunan diharapkan adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan 

kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik 

faktor produksi bisa meningkat juga. Perekonomian bisa dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat meningkat dibandingkan 

dengan pendapatan riil pada periode sebelumnya. 

Ada beberapa teori yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. 

Berikut disajikan beberapa teori yang berhubungan dengan pertumbuhan 

ekonomi menurut beberapa ahli. 

 

2.1.1.1. Teori Adam Smith 

Adam Smith merupakan ekonom yang banyak memberikan perhatian 

mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan juga terkenal sebagai pelopor 

pembangunan ekonomi dan kebijakan laissez-faire. Adam Smith mengemukakan 

proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis dalam 

bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

Menurutnya ada lima tahapan yang dilalui dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 

dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, 
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perdagangan dan perindustrian. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat akan 

beralih dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dengan 

adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi mengakibatkan semakin 

terpacunya pertumbuhan ekonomi karena Adam Smith memandang pekerja 

sebagai salah satu input dalam proses produksi. 

Menurut teori pertumbuhan Adam Smith modal memegang peranan yang 

penting dalam pembangunan ekonomi karena akumulasi modal menentukan 

cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sun'an, 2015). 

Akumulasi modal ini diperoleh dari tabungan masyarakat yang didapatkannya 

dari kemampuan menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang ada. Pelaku 

ekonomi perlu menginvestasikan dana yang ada pada sektor riil sebagai upaya 

meningkatkan pendapatannya. 

Dalam proses pertumbuhan semuanya memiliki hubungan keterkaitan satu 

dengan yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat apabila terjadi 

peningkatan kinerja pasa suatu sektor, sehingga meningkatkan daya tarik 

pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, 

dan memperluas pasar. Namun, dengan adanya keterbatasan sumber daya yang 

ada akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan bisa 

mengalami penurunan karena sumber daya tidak mampu mengimbangi kegiatan 

ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami penurunan 

karena investasi, tabungan dan akumulasi modal berkaitan satu sama lain dan 

pada akhirnya kapitalisme akan berada pada keadaan stasioner yaitu tingkat 

pertumbuhan sama dengan nol. 

Arsyad dalam Sun’an (2015) membagi dua aspek utama dalam proses 

pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith yaitu: 
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a. Pertumbuhan output total 

Menurut Smith ada tiga unsur pokok dalam sistem produksi suatu negara 

yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani, dan stok 

barang modal yang ada. Sumber daya alam yang tersedia merupakan 

unsur dasar bagi kegiatan produksi dan sebagai batas maksimum bagi 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sumber daya insani dalam 

pertumbuhan output mempunyai peranan yang pasif karena jumlah 

penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. 

Sedangkan stok modal mempunyai peranan yang sentral dalam 

pertumbuhan output dan bisa memberika pengerauh secara langsung 

dan tidak langsung. Pengaruh langsung yang dimaksud adalah dengan 

adanya peningkatan stok modal maka output akan langsung meningkat. 

Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya dengan adanya 

penambahan modal maka semakin besar kemungkinan untuk 

dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang bisa meningkatkan 

produktivitas per kapita. Ada dua faktor penunjang dalam proses 

akumulasi modal sehingga pertumbuhan output bisa tercapai yaitu makin 

meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan di atas tingkat 

keuntungan minimal. 

b. Pertumbuhan penduduk 

Jumlah penduduk akan mengalami peningkatan apabila tingkat upah 

yang berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah subsisten 

karena orang akan menikah muda sehingga kematian berkurang dan 

kelahiran bertambah begitu juga sebaliknya. Tingkat upah yang berlaku 

terjadi karena adanya kekuatan tarik menarik antara permintaan dan 

penawaran tenaga kerja. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja 

ditentukan oleh pertumbuhan akumulasi modal dan pertumbuhan output. 



29 
 

 
 

2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Schumpeter 

Joseph Schumpeter merupakan salah satu ahli ekonomi yang memfokuskan 

pada masalah pembangunan di dasawarsa pertama abad ke-20. Schumpeter 

mengemukakan mengenai teori pembangunan ekonomi pertama kali dalam 

bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan tahun 1991. 

Namun, pembahasan yang lebih mengenai pembagunan ekonomi dalam 

bukunya yang diterbitkan tahun 1939 yaitu Business Cycle. Schumpeter memiliki 

pendapat bahwa dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat sistem 

kapitalis dianggap sebagai sistem yang paling efisien untuk diterapkan. Namun, 

dalam jangka panjang proses pembangunan dalam sistem kapitalis ini akan 

mengalami stagnation. Berdasarkan teori ini, pembangunan ekonomi tidak selalu 

berjalan dengan harmonis. Adakalanya dalam pembangunan ekonomi terjadi 

kemunduran di tengah-tengah kemajuan yang dicapai.  

Dalam analisisnya. Schumpeter memisalkan bahwa perekonomian berada 

dalam keadaan tidak berkembang. Pada situasi ini para pengusaha menyadari 

bahwa perlu adanya pembaharuan dengan cara meminjam modal dan 

menggunakan faktor-faktor produksi lainnya. Pada awalnya hanya beberapa 

pengusaha saja yang melakukan pembaharuan, namun setelah itu para 

pengusaha lain mulai mengikuti kegiatan pembaharuan tersebut yang pada 

akhirnya akan menciptakan kegiatan penanaman modal yang aktif dan 

terciptanya kegiatan ekonomi yang tinggi. Kegiatan permbaharuan ini akan 

meningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini akan direspon oleh 

perusahaan-perusahaan lain untuk meningkatkan produksinya dan mencari 

penanaman modal baru. 

Pada tahapan selanjutnya akan muncul kekuatan-kekuatan yang akan 

menimbulkan depresiasi dalam perekonomian karena kegagalan pengusaha 

lama untuk bersaing dengan pengusaha yang melakukan pembaharuan dan juga 
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ketika pembaharuan telah banyak dilakukan maka pengusaha akan 

mengembalikan modal yang telah dipinjam namun pengusaha lain tidak 

melakukan pinjaman baru. Keengganan pengusaha untuk penanaman modal 

baru ini dikarenakan adanya ketidakpastian dan ketidakseimbangan dari adanya 

pertambahan produksi barang-barang lama dan munculnya barang-barang baru. 

Akhirnya para pengusaha lebih memilih untuk tidak melakukan penanaman 

modal baru karena sulit memprediksi prospek dari penanaman modal tersebut. 

Hal ini mengakibatkan perekonomian mengalami penurunan atau resesi dan 

akan menciptakan keseimbangan perekonomian yang baru dimana 

keseimbangan ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keseimbangan 

sebelumnya. Pada keadaan ini akan menimbulkan keinginan untuk 

menggalakakan lagi kegiatan perekonomian dan melakukan pembaharuan lebih 

lanjut. 

Schumpeter berpendapat bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan akan 

mengalami stagnasi. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan stagnasi antara lain 

(i) tidak terbukanya kesempatan untuk menanam modal yang menguntungkan 

sebagai akibat dari perkembangan penduduk yang lambat, (ii) makin terbatasnya 

daerah frontier, (iii) berkembangnya pembaharuan yang bersifat menghemat 

modal. Schumpeter yakin bahwa kemajuan yang dicapai oleh sistem kapitalis 

akan menciptak keadaan yang menghancurkan sistem itu sendiri dan 

menciptakan sistem sosialisme. 

 

2.1.1.3. Teori Pertumbuhan Rostow 

Walt W. Rostow merupakan sejarawan ekonomi dari Amerika dan 

pendukung paling berpengaruh dari model pembangunan tahapan pertumbuhan. 

Menurut Rostow semua negara harus melewati tahapan tertentu untuk mencapai 

kemajuan perekonomian yaitu masyarakat tradisional, prakondisi sebelum lepas 
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landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, lepas landas, tahapan 

menuju kematangan ekonomi, dan tahap konsumsi masal yang tinggi. Menurut 

teori ini emua tahapan lepas landas telah dilewati oleh negara-negara maju, 

namun bagi negara-negara berkembang masih berada pada tahapan masyarakat 

tradisional maupun parkondisi sebelum lepas landas (Todaro & Smith, 2011). 

Untuk mencapai tahapan lepas landas perlu adanya strategi yang dilakukan yaitu 

dengan memobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan 

investasi dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Mekanisme 

ekonomi yang menyatakan bahwa investasi yang lebih banyak akan bisa 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui model 

pertumbuhan Harrod-Domar atau yang lebih dikenal sebagai model AK. Model ini 

sering digunakan dalam memutuskan suatu kebijakan di negara-negara 

berkembang. 

 

2.1.1.4. Teori Pertumbuhan Solow 

Robert Solow dari Massachussets Intitute of Technology menerima hadiah 

Nobel pada tahun 1987 atas teori pertumbuhan neoklasik Solow yang 

dikembangkannya. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tergantung dari ketersediaan faktor-faktor produksi (tabungan, depresiasi, 

pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan produktivitas) dan tingkat kemajuan 

teknologi. Dalam teori ini, rasio modal-output bersifat dinamis dimana dengan 

menggunakan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda dengan bantuan jumlah 

modal yang berbeda-beda pula dapat menghasilkan sejumlah output tertentu. 

Pada akhirnya suatu perekonomian bebas menetukan kombinasi modal dan 

tenaga kerja untuk mencapai tingkat output tertentu. Kemajuan teknologi dipilih 

sebagai faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

dan ditentukan secara eksogen. Model pertumbuhan neoklasik Solow menurut 
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Todaro dan Smith (2011) dapat dilihat menggunakan fungsi produksi agregat  

sebagai berikut 

            

Dimana Y merupakan produk domestik bruto, K adalah persediaan modal, L 

adalah tenaga kerja, dan A merupakan produktivitas tenaga kerja yang tingkat 

pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Pada persamaan di atas α 

merupakan elastisitas output yang berkaitan dengan modal. Dapat dilihat bahwa 

α bernilai kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan akan dibayar 

berdasarkan produk marginalnya sehingga ekonomi eksternal tidak ada. Hal ini 

menyebabkan teori pertumbuhan neoklasik Solow memberikan hasil yang 

semakin menurun dari tenaga kerja dan modal. 

Dengan semakin tingginya modal yang ada output yang dihasilkan oleh 

pekerjapun juga akan meningkat. Peningkatan persediaan modal akan terjadi 

apabila tabungan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan depresiasi. Namun, 

pertumbuhan modal per tenaga kerja akan meningkat ketika tabungan lebih 

besar dari yang diperlukan untuk pemberian modal kepada tenaga kerja baru. 

Pada kondisi mapan/ steady stage produktivitas tenaga kerja hanya bisa 

ditingkatkan dengan kemajuan teknologi. Menurut teori Solow peningkatan 

tabungan dapat meningkatkan pertumbuhan secara substabsial selama 

beberapa dasawarsa ke depan. 

 

2.1.1.5. Teori Pertumbuhan Harrod Domar 

Teori pertumbuhan Harrod Domar merupakan teori yang dikembangkan oleh 

ekonom Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Awalnya teori ini dikembangkan 

sendiri-sendiri oleh dua ekonom ini, namun karena teori yang mereka kemukakan 

memiliki inti yang sama maka teori ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 

Harrod mengemukakan teorinya pada tahun 1939, sedangkan Domar 
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mengemukakan teorinya pada tahun 1947. Teori ini berusaha untuk 

menganalisis syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa mencapai perekonomian 

yang bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap 

(steady growth).  Setiap perekonomian perlu untuk menyisihkan sebagian 

pendapatannya untuk mengganti barang modal yang telah rusak, namun untuk 

bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian perlu adanya investasi-investasi 

baru sebagai tambahan stok modal. Secara sederhana teori pertumbuhan Harrod 

Domar dalam Todaro dan Smith (2011) dapat dilihat pada persamaan berikut: 

  

 
 

 

 
 

Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya tingkat pertumbuhan 

output     ⁄   ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan ( ) dan 

rasio modal-output    . Dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka 

pertumbuhan output berhubungan positif dengan rasio tabungan. Semakin besar 

tabungan yang diinvestasikan maka pertumbuhan output akan mengalami 

peningkatan. Hal ini berbanding terbalik mengenai hubungan antara 

pertumbuhan output dengan rasio modal-output. Semakin tinggi rasio modal-

output maka pertumbuhan output akan semakin rendah pula. Logika ekonomi 

dari persamaan di atas adalah semakin banyak porsi dari tabungan yang 

diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Namun 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata tergantung dari produktivitas investasi 

yang dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-output karena kebalikan ini 

    ⁄  merupakan rasio output-modal. Selanjutnya dengan mengalikan tingkat 

investasi baru     
 

 
  dengan tingkat produktivitasnya     ⁄  maka akan 

diperoleh tingkat pertumbuhan yang akan mempertinggi pendapatan nasional.  

Komponen lain yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi selain 

investasi yaitu tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Dalam model Harrod-Domar 
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pertumbuhan tenaga kerja tidak diuraikan secara eksplisit karena jumlah tenaga 

kerja diasumsikan sangat besar dan dapat digunakan sebanyak mungkin sejalan 

dengan modal yang diinvestasikan. Sedangkan dengan adanya kemajuan 

teknologi berkaitan dengan penurunan rasio modal-output yang bisa 

meningkatkan pertumbuhan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa rasio ini bisa 

berubah sewaktu-waktu sesuai dengan lingkungan kebijakan dan efisiensinya 

pasar keuangan namun fokusnya akan kembali lagi pada investasi modal. 

Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dianggap sebagai 

pengeluaran yang bisa memberikan kemampuan kepada perekonomian untuk 

menghasilkan output yang lebih banyak, maupun sebagai pengeluaran yang 

akan yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori ini juga 

menyatakan bahwa pendapatan nasional dan pertambahan produksi tidak 

ditentukan oleh meningkatnya kapasitas produksi namun ditentukan oleh 

meningkatnya pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan masa sebelumnya. 

 

2.1.2 Teori q Tobin 

Keadaan ekonomi secara keseluruhan mempengaruhi prospek perusahaan 

sehingga perlu adanya pertimbangan menyeluruh mengenai keadaan 

makroeknomi yang sedang terjadi yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba.  Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

kuat antara kinerja suatu perusahaan dengan apa yang terjadi di lingkungan 

ekonomi makro. Dimana makroekonomi akan berdampak pada earning suatu 

perusahaan, aliran kas serta tingkat return yang dihasilkan. James Tobin 

berusaha menunjukkan hubungan antara investasi dan pasar modal yang dikenal 

sebagai Teori q Tobin. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan moneter 

mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya pada penilaian ekuitas. 
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Harga saham yang tinggi merupakan peluang laba bagi pemegang saham di 

masa depan. 

James Tobin dalam  Mankiw (2003) menyatakan keputusan investasi didasarkan 

pada rasio berikut: 

  
                            

                                  
 

 Jika nilai q > 1 artinya nilai pasar modal yang terpampang lebih besar 

dibandingkan biaya penggantiannya. Dalam hal ini seorang manajer investasi 

dapat meningkatkan harga saham perusahaan dengan membeli lebih banyak 

modal. Jika nilai q < 1 artinya pasar saham menilai besarnya modal kurang dari 

biaya penggantiannya. Teori investasi q Tobin juga menekankan bahwa 

keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi kebijakan ekonomi yang berlaku 

saat ini, tetapi juga kebijakan yang diharapkan berlaku di masa depan. Turunnya 

nilai q Tobin menggambarkan sikap pesimis dari investor akan kemampuan 

modal dalam menghasilkan keuntungan di masa sekarang maupun masa depan. 

Ada dua alasan mengapa saham berhubungan dengan kegiatan perekonomian 

(Mankiw, 2003). Pertama, saham merupakan bagian dari kekayaan rumah 

tangga, dengan adanya penurunan harga saham akan berdampak pada 

turunnya pengeluaran konsumen, yang menurunkan permintaan agregat. Kedua, 

penurunan yang terjadi pada harga saham mencerminkan berita buruk tentang 

keadaan ekonomi jangka panjang. 

 

2.1.3  Teori Investasi 

Investasi merupakan penempatan dana yang dimiliki saat ini dengan 

harapan memperoleh keuntungan di masa depan (Halim, 2015). Investasi 

dilakukan untuk memperoleh imbal hasil tanpa mengesampingkan adanya risiko 

kerugian yang akan dihadapi (Mayo, 2014). Investasi dibedakan menjadi dua, 
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yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada 

asset finansial dapat dilakukan di pasar uang dan pasar modal dalam suatu 

sistem keuangan. Sedangkan investasi pada asset riil bisa dilakukan dalam 

bentuk pembelian  emas, tanah, bangunan, mesin, pendirian pabrik dan lainnya. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses investasi yaitu 

pemilihan sekuritas, alokasi investasi dan waktu yang tepat untuk berinvestasi. 

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan saat 

berinvestasi (Husnan, 1996), yaitu: 

1. Menentukan Kebijakan Investasi 

Pada tahap ini investor perlu menentukan tujuan investasi dan seberapa 

besar alokasi dana yang akan diinvestasikan. Perlu diperhatikan juga bahwa 

semakin tinggi return maka risikonya juga semakin tinggi. Bagi investor yang 

menyukai risiko maka akan mengalokasikan dananya pada instrumen 

investasi yang lebih berisiko. Sebaliknya bagi investor yang tidak terlalu 

menyukai risiko akan berinvestasi pada instrumen yang dinilai lebih aman.  

2. Analisis Sekuritas 

Dalam melakukan analisis sekuritas ada dua fillosofi yang digunakan. 

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa ada sekuritas yang mispriced. 

Hal ini bisa dilihat dengan melakukan analisis teknikal maupun analisis 

fundamental dalam memprediksi harga saham di masa yang akan datang. 

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pasar modal efisien. Jadi, 

keuntungan yang diperoleh investor didasarkan pada seberapa besar risiko 

yang berani ditanggung. 

3. Pembentukan Portofolio 

Pada tahap ini investor melakukan diversifikasi dengan tujuan mengurangi 

risiko yang harus ditanggung. Investor akan memilih sekuritas apa saja yang 
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akan dimasukkan dalam portofolio investasi berdasarkan preferensi risiko, 

perolehan kas, status pajak, dan sebagainya. 

4. Revisi Portofolio 

Jika investor merasa bahwa portofolionya kurang optimal dan tidak sesuai lagi 

dengan preferensi risiko investor maka investor bisa merubah instrumen 

investasi yang membentuk portofolio tersebut dengan melakukan tiga tahap 

proses investasi sebelumnya. 

5. Evaluasi Kinerja Portofolio 

Investor perlu melakukan evaluasi kinerja dari portofolio yang dimiliki dari 

aspek keuntungan maupun risiko yang ditanggung. 

Halim (2015) mengungkapkan preferensi investor terhadap risiko ada tiga, 

yaitu:  

1. Investor yang suka  terhadap risiko (risk seeker) 

Investor dengan risk seeker  akan lebih memilih berinvestasi pada instrumen 

yang risikonya lebih tinggi walaupun imbal hasil yang diberikan sama. Dalam 

pengambilan keputusanpun investor akan lebih bersikap agresif dan 

spekulatif. 

2. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) 

Investor yang netral terhadap risiko akan bersikap fleksibel dimana setiap ada 

kenaikan risiko maka investor ini akan meminta kenaikan imbal hasil juga. 

3. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter)  

Investor tipe ini akan lebih memilih investasi pada instrumen yang memiliki 

risiko yang lebih kecil dengan tingkat imbal hasil yang sama dengan instrumen 

investasi yang lainnya. Dalam setiap pengambilan keputusannya investor 

dengan risk averter akan selalu merencanakannya dengan matang terlebih 

dahulu. 
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2.1.4 Pasar Modal sebagai Tempat Berinvestasi 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya supply dan demand untuk dana 

jangka panjang dan instrumen modal (Hadi, 2013). Menurut Tandelilin (2001) 

pasar modal modal merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian 

suatu negara dimana pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan 

dana dengan pihak yang kelebihan dana. Keberadaan pasar modal sendiri 

memberikan manfaat baik terhadap perusahaan pengguna dana maupun bagi 

investor. Dengan adanya pasar modal perusahaan dapat mencari alternatif 

pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Sedangkan bagi investor, pasar 

modal memberikan alternatif investasi yang memberikan keuntungan lebih besar. 

Pada pasar modal modern, dengan keberadaan pasar modal juga bisa 

memberikan peluang bagi masuknya investor asing untuk menanamkan 

modalnya. Menurut Hadi (2013) pasar modal memiliki beberapa karakteristik, 

seperti membeli prospek yang akan datang dengan mengharapkan keuntungan 

yang tinggi atas investasi tersebut, mengutamakan kemampuan analisis dalam 

menentukan risiko dan keuntungan, serta mengandung unsur spekulasi. 

Jenis pemesanan di pasar modal menurut Bodie, Kane, & Marcus (2014): 

1. Pemesanan Pasar 

Jenis pemesanan pasar ini dilakukan ketika investor melakukan pesanan jual 

maupun beli sesuai dengan harga pasar saat itu. 

2. Pemesanan Tergantung Harga 

Investor juga dapat melakukan pesanan jual maupun beli berdasarakan harga 

yang diinginkan. Pemesanan beli terbatas (limit buy order) merupakan 

perintah untuk melakukan pesanan beli pada harga yang sama atau lebih 

rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh investor. Sedangkan pemesanan 

jual terbatas (limit sell order) merupakan suatu perintah untuk penjualan 
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saham yang dimiliki investor ketika harga saham tersebut meningkat lebih 

tinggi dari harga yang ditentukan. 

3. Pemesanan Berhenti (stop order) 

Hampir sama dengan pemesanan batas yang akan mengeksekusi ketika 

harga saham menyentuh harga yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pemesanan berhenti rugi (stop loss order) digunakan ketika harga di atas atau 

di bawah dari batas harga yang ditentukan untuk menghentikan akumulasi 

kerugian yang dialami investor.  

 

2.1.5 Saham Sebagai Instrumen Investasi 

Saham merupakan salah satu instrumen ekuitas yang dimiliki investor 

sebagai tanda penyertaan modal terhadap suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas (Darmadji & Fakhruddin, 2001). 

Berdasarkan hak yang melekat pada saham, Hadi (2013) membedakan 

saham menjadi dua kelompok yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saham biasa (common stock), saham yang paling dikenal masyarakat 

dan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. 

Bagi pemegang saham biasa hak untuk mendapatkan claim pada 

perusahaan apabila terjadi likuidasi adalah yang terakhir. 

2. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memberikan 

hak kepada pemegang saham preferen untuk mendapatkan prioritas 

pembayaran dividen atau kekayaan perusahaan dibandingkan dengan 

pemegang saham biasa apabila terjadi likuidasi. Saham preferen sendiri 

juga merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa karena 

saham preferen dapat memberikan hasil yang tetap seperti bunga 

obligasi. 
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Pada dasarnya ada dua keuntungan yang didapatkan investor atas 

kepemilikan saham tersebut yaitu dividen dan capital gain. Halim (2015:4) 

menyatakan bahwa dividen merupakan keuntungan yang diterima pemegang 

saham dari sebagian laba yang diperoleh perusahaan. Dividen yang dibagikan 

dapat berupa dividen tunai (cash dividend) atau dapat pula berupa dividen 

saham (stock dividend). Sedangkan capital gain  merupakan keuntungan yang 

didapatkan dari selisih harga beli dengan harga jual. Bagi investor yang 

berorientasi pendek akan mengejar keuntungan melalui capital gain tersebut. 

Disamping itu, menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) ada juga risiko yang 

harus ditanggung investor apabila menginvestasikan dananya pada saham. 

Pertama, tidak mendapatkan dividen dikarenakan perusahaan yang mengalami 

kerugian. Kedua, capital loss karena menjual saham pada harga yang lebih 

rendah dibandingkan dengan harga belinya. Ketiga, resiko likuidasi dimana 

pemegang saham akan mendapatkan claim terakhir atas kekayaan perusahaan 

yang mengalami likuidasi. Keempat, ketika saham di delist dari Bursa dan hanya 

dapat diperdagangkan di Luar Bursa dengan harga yang biasanya jauh dari 

harga sebelumnya. Kelima, ketika saham di suspend sehingga investor tidak 

dapat menjual sahamnya selama beberapa waktu sampai suspend tersebut 

dicabut. 

 

2.1.6 Return Saham di Pasar Modal 

       Setiap investor mengharapkan nilai imbal hasil (return) dari kegiatan  

investasi pada satu aset tertentu selama periode tertentu. Tujuan investor 

melakukan investasi adalah untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki tanpa 

melupakan faktor risiko yang akan dihadapi. Dalam penelitian ini, return saham 

yang dimaksud adalah capital loss atau capital gain yang didefinisikan sebagai 

selisih antara harga saham periode sekarang dengan harga saham periode 
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sebelumnya lalu dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Menurut 

Hasan, Alam, Amin dan Rahaman  (2015) return saham ini di rumuskan sebagai 

berikut: 

        
       

    
 

Dimana : 

                        

                                    

 

2.1.7 Pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap Return Saham 

Volume perdagangan merupakan jumlah sekuritas yang diperdagangkan 

selama hari perdagangan dan dapat dipertimbangkan sebagai indikator teknikal 

yang penting dalam menentukan kekuatan pasar (Samman & Al-Jafari, 2015). 

Saham yang memiliki volume perdagangan tinggi dikatakan sebagai saham yang 

aktif dan bisa memberikan return saham yang tinggi. Return saham kemungkinan 

hanya akan berubah jika adanya volume perdagangan yang positif (Tripathy, 

2011). Hal ini dikarenakan volume perdagangan bisa menjadi indikator apakah 

market akan melemah atau menguat. Berdasarkan teori Dow yang dikemukakan 

oleh Charles H. Dow pergerakan yang terjadi pada volume perdagangan 

menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan juga 

menggambarkan kekuatan supplay dan demand (Wira, 2009). Suatu tren bullish 

yang diikuti dengan volume perdagangan yang naik atau stabil menggambarkan 

bahwa minat masyarakat terhadap saham tersebut masih tinggi. Begitu pula jika 

suatu saham bullish namun volume perdagangan mulai menurun 

mengindikasikan bahwa kemungkinan para investor sudah bersiap-siap untuk 

melakukan take profit.  
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2.1.8 Pengaruh Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham 

       Kapitalisasi pasar merupakan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah 

saham yang beredar. Ukuran perusahaan dengan return memiliki hubungan 

negatif dimana perusahaan yang berukuran kecil akan menghasilkan return yang 

lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran besar (Jones, 2000). 

Fenomena ini dimanakan dengan Size Effect yang pertama kali ditemukan oleh 

oleh Banz dan Reinganum. Banz (1981) melakukan penelitian pada saham yang 

ada di NYSE periode 1926 sampai 1980. Sedangkan Reinganum (1981) 

melakukan penelitian pada saham yang ada di NYSE dan AMEX. Hasil penelitian 

yang dilakukan ini sama-sama menunjukkan bahwa saham dengan ukuran yang 

kecil menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

berukuran besar. Size Effect merupakan anomali di pasar yang bertentangan 

dengan hipotesis pasar efisien. Pada hipotesis pasar efisien investor tidak dapat 

mengaharapkan untuk mendapatkan return abnormal dan penyebab dari 

kejadians size effect tersebut tidak mudah dijelaskan. Saham yang tergolong 

loser bisa memperoleh return saham yang tinggi. Begitu juga sebaliknya saham 

yang tergolong winner bisa menperoleh return rendah. Hal ini dimungkinkan dari 

adanya reaksi berlebihan investor dalam menanggapi suatu informasi untuk 

memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. 

 

2.1.9 Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham 

Menurut Hariyanto inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham 

(Tandelilin, 2001). Dengan adanya kenaikan inflasi akan menyebabkan 

penurunan harga saham. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan inflasi akan 

berpengaruh negatif terhadap perekonomian dan mengganggu aktivitas bisnis 

sehingga akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Hal ini 
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akan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan dananya karena 

pesimisme mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Akibatnya akan 

mempengaruhi demand dan supply saham tersebut yang akan menyebabkan 

penurunan harga saham. 

Peningkatan inflasi akan menyebabkan berkurangnya ekspektasi output 

yang dihasilkan dan keuntungan yang dihasilkan di masa depan dimana hal ini 

juga akan berdampak pada menurunnya harga saham emiten tersebut. Inflasi 

yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

pendapatannya untuk konsumsi dibandingkan untuk investasi karena biaya hidup 

yang semakin mahal sehingga demand untuk instrumen keuangan akan 

berkurang. Hal ini menyebabkan harga saham akan turun dan mengurangi return  

saham tersebut. 

 

2.1.10 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Return Saham 

Dengan adanya apresiasi memberikan pengaruh positif terhadap 

perekonomian suatu negara termasuk pasar modal. Depresiasi terhadap nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akan meningkatkan biaya produksi 

dari bahan baku impor sehingga keuntungan yang diperoleh akan menurun. 

Ekspektasi menurunnya keuntungan ini akan membuat investor berpikir kembali 

untuk menanamkan dananya pada instrumen keuangan tersebut. Dampaknya 

akan mempengaruhi demand dan supply saham yang berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan sehingga return saham akan mengalami penurunan . 

Selain itu jika terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat investor akan lebih suka untuk mengalihkan dananya ke pasar valas. Hal 

ini dikarenakan investasi di pasar valas akan lebih memberikan keuntungan 

dibandingkan dengan instrumen yang lain. Akibatnya demand saham akan turun 

yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan. Dampaknya return 
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saham pun juga akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika terjadi apresiasi 

nilai rupiah rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka investor akan lebih suka 

untuk menginvestasikan dananya di pasar modal.  

Dampak perubahan yang terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat juga dirasakan oleh sektor konstruksi. Hal ini dikarenakan biaya 

produksi bangunan yang akan mengalami peningkatan. Akibatnya laju 

pertumbuhan perusahaan akan terhambat serta keuntungan perusahaan juga 

akan mengalami penurunan. Dampaknya investor akan merespon kejadian ini 

dengan berubahnya supply dan demand saham tersebut yang akan 

menyebabkan penurunan harga saham. 

 

2.1.11 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Return Saham 

Kebijakan dibuat untuk suatu tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan 

demi kepentingan umum. Pada dasarnya kebijakan dibuat untuk menuju suatu 

keadaan yang lebih baik di masa depan. Kebijakan yang dibuat pemerintah akan 

berdampak pada kegiatan di pasar modal. Kebijakan yang dibuat akan 

mempengaruhi kegiatan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Hal ini akan dijadikan investor sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan investasinya.  Dampaknya akan mempengaruhi supply dan demand 

saham dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap harga saham tersebut.  

Salah satunya kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dengan tujuan 

akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara 

berkelanjutan. Hal ini akan memeberikan sentimen positif terhadap emiten-

emiten di pasar modal terutama di sektor kontruksi. Dengan adanya kebijakan ini 

akan meningkatkan kegiatan perusahaan sehinggan keuntungan juga bisa 

mengalami peningkatan. Terutama ketika adanya perintah dari Presiden Jokowi 
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untuk segera mempercepat realisasi penyerapan anggaran terutama proyek 

pembangunan infrastuktur. Tentunya hal ini menarik minat investor untuk 

berinvestasi yang pada akhirnya akan meningkatkan demand saham sehingga 

harga saham juga akan mengalami kenaikan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh baik volume 

perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar, maupun kebijakan terhadap 

return saham. Hasil dari penelitian berikut akan digunakan sebagai referensi dan 

perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh baik volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, nilai tukar, inflasi maupun risiko kebijakan terhadap return 

saham dapat disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan 

Judul 

Variabel Metode 

Analisis 

Kesimpulan  

1. Narayan dan 

Zheng 

(2011) 

The relationship 

between 

liquidity and 

returns on the 

Chinese stock 

market 

return 

Trading 

volume, 

turnover rate, 

trading 

probability,  

Regresi likuiditas memiliki 

efek negatif pada return 

yang ada di SHSE dari 

pada SZSE. 

2. Hsing (2011) 

The stock 

market and 

macroeconomic  

GDP riil, 

defisit 

pemerintah,  

GARCH/ 

EGARCH 

GDP riil, penawaran uang, 

indeks harga saham 

Amerika Serikat 

berpengaruh positif 
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Peneliti dan 

Judul 

Variabel Metode 

Analisis 

Kesimpulan  

 variabels in a 

BRICS country 

and policy 

implication 

penawaran 

uang, suku 

bunga riil, 

nominal 

efektif nilai 

tukar, inflasi, 

indeks harga 

saham 

Amerika 

Serikat 

Dependen: 

Indeks Harga 

Saham Afrika 

Selatan 

 terhadap Indeks Harga 

Saham Afrika Selatan. 

Sedangkan defisit 

pemerintah, suku bunga riil, 

nominal efektif nilai 

tukar,inflasi berpengaruh 

negatif terhadap indeks 

harga saham Afrika 

Selatan. 

3. Ahmed dan 

Mustafa 

(2012) 

Real stock 

returns and 

inflation in 

Pakistan 

Real stock 

exchange 

price index, 

GNP, 

inflation 

The Full 

Information 

Maximum 

Likelihood 

(FIML) 

Hubungan antara real 

returns dengan unexpected 

growth dan unexpected 

inflation adalah negatif 

signifikan. 

4. Ozcan (2012) 

The relationship 

between 

macroeconomic 

variabels and 

ISE Industri 

Index 

Harga emas, 

kurs, harga 

minyak, suku 

bunga, 

penawaran 

uang, jumlah 

ekspor, 

jumlah impor. 

ISE Industri 

index 

Johansen 

Cointegra-

tion Test 

Hasil penelitian ini adalah 

harga emas, kurs, harga 

minyak, suku bunga, 

penawaran uang, defisit 

jumlah ekspor memiliki 

pengaruh jangka panjang 

terhadap ISE Industri Index. 
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Peneliti dan 

Judul 

Variabel Metode 

Analisis 

Kesimpulan  

5. Chowdhury dan 

Sharmin 

(2013) 

Return, 

dividend 

yield, size, 

price- 

earning ratio, 

market return 

Regresi  Hanya market return yang 

mempengaruhi return 

namun lemah. Sedangkan 

variabel lainnya tidak 

berpengaruh 

6. Basci dan 

Karaca (2013). 

The 

determinants of 

stock market 

index: VAR 

Approach 

Turkish Stock 

Market 

Independen:  

Nilai tukar 

terhadap US 

dollar, harga 

emas, jumlah 

impor, jumlah 

ekspor, 

Dependen: 

ISE 100 

Index  

VAR 

(Vector 

Autoregress

ive Model) 

Hasil penelitian ini adalah 

harga emas, impor, ekspor, 

nilai tukar memiliki 

pengaruh terhadap indeks 

ISE 100. 

7. Kirui, Wawire 

dan Onono 

(2014) 

Macroeconomic 

variables, 

volatility and 

stock market 

returns: A case 

of Nairobi 

Securities 

Exchange, 

Kenya 

Dependen: 

stock return 

Independe: 

inflation, 

exchange 

rate, M2 

money 

supplay, 

treasury bill 

rate, GDP 

TGRACH Exchange rate berpengaruh 

terhadap stock return. 

Inflation, M2 money 

supplay, treasury bill rate, 

GDP tidak berpengaruh 

terhadap stock return. 

8. Phan, Sharma, 

dan Narayan 

(2015) 

Returns, 

crude oil 

price, book to  

FGLS Prediktabilitas return 

memiliki hubungan 

terhadap karakteristik  
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Peneliti dan 

Judul 

Variabel Metode 

Analisis 

Kesimpulan  

 Stock return 

forecasting : 

some new 

evidence 

market ratio, 

dividen yield, 

price earning 

ratio, trading 

volume, 

market 

capitalization 

 industri tertentu, seperti 

book-to-market ratio, 

dividend yield, size, price 

earning ratio, dan trading 

volume 

9. Samman dan 

Al-Jafari 

(2015) 

Trading volume 

and stock return 

volatility: 

evidence from 

industrial firms 

of oman 

Trading 

volume dan 

stock return 

VAR Adanya hubungan positif 

signifikan dari volatilitas 

return pada trading volume. 

Trading volume 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap stock 

return. Akhirnya, pada test 

kausalitas granger 

mengungkapkan bahwa 

trading volume 

mempengaruhi return 

saham  

10. Hasan, Alam, 

Amin dan 

Rahaman 

(2015) 

Return, 

market 

premium, 

size  

premium, 

dan value 

premium 

Regresi Ukuran perusahaan yang 

kecil dengan book market 

yang tinggi akan 

menghasilkan rata-rata 

return bulanan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang besar 

dengan book to market 

yang rendah.  

11. Apergis 

(2015) 

Policy risks,  

Stock return, 

government 

spending,  

TVP-SVM Risiko kebijakan dan 

kemajuan teknologi 

mempunyai pengaruh  
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Peneliti dan 

Judul 

Variabel Metode 

Analisis 

Kesimpulan  

 technological 

risks and stock 

returns: new 

evidence from 

the US stock 

market 

public 

debt,total 

factor 

productivity, 

Labour tax 

rate, capital 

tax rate, real 

output, 

private 

investment, 

real wages 

and salaries, 

inflation, 

nominal 

interest rate, 

money 

supplay 

 terhadap return saham 

terlebih setelah adanya 

krisis keuangan. 

Sumber : Berbagai jurnal, diolah (2016) 

 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk melihat bagaimana 

pengaruh dari volume perdagangan dan kapitalisasi pasar terhadap return 

saham. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury dan Sharmin (2013) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

return saham. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hasan, Alam, Amin dan 

Rahaman (2015) menunjukkan bahwa size effect terjadi pada Dhaka Stock 

Exchange. Perusahaan dengan ukuran kecil atau mempunyai kapitalisasi pasar 

yang kecil akan menghasilkan rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran besar. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Samman dan Al-Jafari (2015). Penelitian ini 

dilakukan pada 17 perusahaan industri yang terdaftar dalam Muscat securities 

market dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2013 untuk melihat 

bagaimana hubungan antara volume perdagangan dengan return saham. 

Hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara return 

saham dengan volume perdagangan dimana volume perdagangan berpengaruh 

positif terhadap return saham. Narayan dan Zheng (2011) menemukan bahwa 

volume perdagangan memiliki pengaruh negatif terhadap return saham yang ada 

di Shanghai stock exchange (SHSE) dan Shenzhen stock exchange (SZSE). Dari 

penelitian ini juga diungkapkan bahwa return suatu saham akan rendah bila 

mempunyai kapitalisasi yang kecil dan bila mempunyai kapitalisasi pasar yang 

besar akan mendapatkan return yang lebih tinggi. 

       Phan, Sharma, dan Narayan (2015) melakukan penelitian terhadap 

forecasting stock return pada index S&P500 dengan memasukkan karakteristik 

industry seperti size dan trading volume. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedua variabel ini memiliki pengaruh terhadap prediksi return saham. Dimana 

size berpengaruh negatif terhadap prediksi return saham sedangkan trading 

volume berpengaruh positif terhadap prediksi return saham. 

Selain itu beberapa penelitian juga dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel makroekonomi dalam mempengaruhi return saham dengan 

menggunakan variabel inflasi dan nilai tukar. Salah satu penelitian tersebut 

dilakukan oleh Basci dan Karaca (2013) serta Ozcan (2012) yang menyatakan 

bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap return saham. Penelitian lain dilakukan 

oleh Hsing (2011) pada indeks pasar saham di Afrika Selatan. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi dan nominal efektif nilai tukar 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Berpengaruhnya nominal efektif nilai 

tukar mengindikasikan bahwa dampak negatif pengurangan ekspor lebih besar 
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dibandingkan dampak positif pengurangan biaya impor dan harga domestik serta 

penambahan modal internasional yang masuk ke negara tersebut. Pengaruh 

negatif inflasi terhadap return saham juga didukung oleh hasil penelitian Ahmed 

dan Mustafa (2012) yang dilakukan di Pakistan berdasarkan indeks KSE-100. 

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirui, Wawire dan Onono 

(2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Dari hasil penelitian ini didapatkan juga bahwa nilai tukar mempunyai 

pengaruh negatif terhadap return saham. 

Apergis (2015) mencoba untuk mencari tahu bagaimana pengaruh risiko 

kebijakan dan kemajuan teknologi terhadap return saham di pasar modal US. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1980-

2011 pada indeks S&P500 dengan menggunakan alat analisis TVP-SVM. Hasil 

dari penelitian ini menyebutkan bahwa risiko kebijakan dan kemajuan teknologi 

berperan dalam menentukan besarnya return saham yang ada pada pasar 

saham US. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini emiten saham yang digunakan 

adalah saham konstruksi BUMN yang berada di Indonesia. Dimana dalam 

penelitian sebelumnya dilakukan di bursa saham Oman, China, Kenya, Amerika, 

Afrika Selatan, Pakistan, Turki dan Bangladesh dengan menggunakan indeks 

saham maupun seluruh saham yang listed  di bursa saham sebagai populasi 

mereka. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan mencakup 

volume perdagangan saham, kapitalisasi pasar, nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

dan kebijakan pemerintah. Pada variabel kebijakan dibedakan menjadi dua 

periode kebijakan kepemimpinan yaitu periode kepemimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 
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Periode yang dipakai pada penelitian ini juga berbeda dimana digunakan periode 

mulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dinamis dengan 

menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM). 

 

2.3 Kerangka Pikir 

      Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian 

sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar 

untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang 

dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Ilustrasi peneliti, (2016) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Inflasi Nilai tukar 
Kebijakan 

Pemerintah 

Volume 

Perdagangan Kapitalisasi Pasar 

Kinerja 

Perusahaan 

Keuntungan 

Perusahaan 

Minat Investor 

Berinvestasi 

Demand dan 

Supply Saham  

Return Saham 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang bisa saja benar ataupun 

salah. Berdasarkan kajian teori yang dijelaskan dan juga berdasarkan hasil 

penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan beberapa hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham 

H2 : Kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

H3 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

H4 : Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

H5 : Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan metode kuantitatif. Menurut Dajan (1986) yang dimaksud dengan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan teknik mengumpulkan, mengolah, 

menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisa data yang dinyatakan dengan 

angka-angka. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena disekitar. Penelitian kuantitatif menekankan pada 

aspek pengukuran yang dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, 

variabel dan indikator. Setiap variabel diukur dengan memberikan angka-angka 

sesuai dengan kategorinya sehingga  teknik perhintungan bisa dilakukan untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan  kuantitatif, 

diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara 

variabel volume perdagangan saham, kapitalisasi pasar, nilai tukar rupiah 

terhadap dollar dan kebijakan pemerintah pada kurun waktu Januari 2013 

sampai dengan Desember 2015. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya tujuan peneliti   

melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume 

perdagangan saham, kapitalisasi pasar, nilai tukar rupiah terhadap Dollar dan 

kebijakan pemerintah terhadap return saham konstruksi BUMN yang listed di 

Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dimulai pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Pada periode 
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ini terdapat perubahan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia 

yang terjadi pada bulan Oktober 2014. Diharapkan dari hasil penelitian ini juga 

bisa memberikan gambaran pengaruh beberapa kebijakan yang dibuat oleh dua 

periode kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yaitu periode kepemimpinan 

Susilo Bambang Yudhoyono dan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi Operasional digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

dan memberi batasan yang tegas pada variabel yang digunakan baik variabel 

dependen maupun variabel independen. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dan didefinisikan 

secara operasional seperti di bawah ini. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang disebabkan atau 

dipengaruhi oleh adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return saham. Return saham yang 

diperoleh oleh pemegang saham adalah tingkat keuntungan yang didapatkan 

oleh investor atas investasinya di pasar modal. Return saham sektor konstruksi 

BUMN dinyatakan dalam satuan persen (%). Data historis harga saham sektor 

konstruksi BUMN diperoleh dari www.idx.co.id berupa data bulanan. Berikut ini 

adalah rumus perhitungan return indeks: 

  
       

    
       

 Keterangan: 

    = Return saham sektor konstruksi BUMN 

http://www.idx.co.id/
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     = harga saham sektor konstruksi BUMN periode t 

     = harga saham sektor konstruksi BUMN periode t-1 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi peneyebab adanya perubahan pada variabel dependen baik pengaruh 

secara positif maupun negatif. Berikut adalah variabel independen dalam variabel 

ini : 

1. Volume Perdagangan 

Menurut Samman dan Al-Jafari (2015) volume perdagangan 

merupakan jumlah sekuritas yang diperdagangkan selama hari 

perdagangan dan dapat dipertimbangkan sebagai indikator teknikal yang 

penting dalam menentukan kekuatan pasar. Data volume perdagangan 

saham yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan 

dalam satuan lembar saham (share). Sumber data volume perdagangan 

diperoleh dari data statistik bulanan yang dikeluarkan oleh www.idx.co.id.  

2. Kapitalisasi Pasar 

Nilai kapitalisasi pasar adalah harga penutupan di pasar regular 

saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan dalam satuan 

Rupiah (Rp).  Data kapitalisasi pasar diperoleh dari data statistik bulanan 

yang dikeluarkan oleh www.idx.co.id. Berikut adalah rumus perhitungan 

kapitalisasi pasar: 

         

Keterangan : 

   = nilai kapitalisasi pasar 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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   = harga saham 

   = jumlah saham yang beredar 

3. Inflasi 

Inflasi merupakan keadaan dimana harga barang-barang mengalami 

kenaikan secara keseluruhan dan terjadi secara terus-menerus sehingga 

bisa dikatakan daya beli uang mengalami penurunan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi bulanan dalam satuan 

persen (%). Sumber data diperoleh dari www.bps.go.id. 

4. Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang 

suatu negara dengan mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat. Data kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kurs 

bulanan dalam satuan Rp/US$. Sumber data diperoleh dari 

www.kemendag.go.id.   

5. Kebijakan Pemerintah 

Variabel kebijakan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan 

variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk 

mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy 

merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel hanya 

mempunyai dua nilai yaitu 1 dan nilai 0, dimana kategori 1 dan 0 

disesuaikan dengan penelitian. Kebijakan pemerintah dibedakan menjadi 

periode kebijakan pemerintah pada periode kepemimpinan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dan kebijakan pemerintah pada periode 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam penelitian ini pada periode 

periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo diberi nilai 1 karena pada 

http://www.bps.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
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masa kepemimpinan Joko Widodo lebih menekankan pada 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sedangkan pada masa 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi angka 0. 

 

3.4 Populasi 

       Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang digunakan 

untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

(Sumodiningrat, 2012). Dalam populasi terdapat sekumpulan data yang memilikii 

karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah saham konstruksi BUMN yang listed di BEI selama 

periode Januari 2013 sampai Desember 2015. Sehingga populasi yang dipakai 

pada penelitian ini adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) 

Tbk. (WIKA), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

       Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode documenter yaitu 

dengan memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen. 

Metode ini dilakukan dengan merekap data statistik yang dibutuhkan dari data 

yang telah ada dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder dalam bentuk time series dan cross section. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung dari media perantara. Data sekunder biasanya berupa data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Berbagai sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, dan harga saham yang diperoleh dari situs Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

http://www.idx.co.id/
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yaitu www.bps.go.id. Sedangkan data nilai tukar diperoleh dari Kementerian 

perdagangan yaitu www.kemendag.go.id.  

 

3.6 Metode Analisis 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu volume perdagangan saham, kapitalisasi pasar, nilai tukar 

rupiah terhadap Dollar dan kebijakan pemerintah terhadap variabel dependen 

yaitu return saham maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode Generalized Method of Moments (GMM) yang disarankan oleh 

Arellano dan Bond pada penggunaan model data panel dinamis. Dipilihnya 

metode GMM ini karena nilai dari return saham yang cepat sekali mengalami 

perubahan dan adanya kemungkinan bahwa nilai return saham dipengaruhi oleh 

variabel lain maupun variabel return saham sendiri pada periode waktu yang 

berbeda. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen maka dibentuklah suatu persamaan 

sebagai berikut: 

                                                                     

                                                        

Keterangan: 

      = return saham sektor konstruksi BUMN pada periode saat 

ini 

                = lag  return saham sektor konstruksi BUMN 

      …….      = koefisien parameter 

       = volume perdagangan saham sektor konstruksi BUMN 

pada periode saat ini  

http://www.bps.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
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         = lag dari variabel volume perdagangan saham sektor            

konstruksi BUMN 

      = kapitalisasi pasar saham sektor konstruksi BUMN pada 

periode saat ini 

        = lag dari variabel kapitalisasi pasar saham sektor 

konstruksi BUMN 

       = inflasi pada periode saat ini 

         ,          = lag dari variabel inflasi 

      = nilai tukar pada periode saat ini 

        = lag dari variabel nilai tukar 

   = kebijakan pemerintah 

     = error term 

 

3.6.1. Model Data Panel Dinamis 

Hubungan antara peubah-peubah ekonomi dalam kenyataannya banyak 

yang bersifat dinamis. Analisis data panel dapat digunakan untuk model yang 

bersifat dinamis yang dicirikan dengan adanya lag variabel dependen diantara 

variabel independen. Model ini dinamakan model dinamis (dynamic models) 

karena menggambarkan alur waktu dari variabel dependen dalam hubungannya 

dengan nilai pada waktu lampau. Nilai suatu variabel tidak hanya ditentukan oleh 

variabel lain di waktu yang sama namun juga ditentukan oleh nilai variabel lain 

maupun variabel itu sendiri pada waktu yang berbeda.  

Berikut merupakan model dinamis menurut Gujarati dan Porter (2012) 
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Pada persamaan ini variabel penjelas      harus terdistribusi secara 

independen dari error term   . Jika dalam model regresi terdapat variabel 

independen yang berkorelasi dengan error term    hal ini menyebabkan model 

menjadi bias dan tidak konsisten. Akibatnya hasil regresi yang diperoleh akan 

salah. Untuk itu perlu adanya proxy untuk      yang mempunyai korelasi dengan 

     namun tidak berkorelasi dengan error term   . Proxy ini dinamakan variabel 

instrumental (IV). Liviatan dalam Gujarati dan Potter (2012) menyarankan untuk 

menggunakan variabel      sebagai variabel instrumental untuk     . Namun, 

walaupun estimasi ini memberikan hasil estimasi yang konsisten, terdapat 

kemungkinan model menjadi tidak efisien. 

Oleh karena itu, Arellano and Bond (1991) menyarankan suatu pendekatan 

Generalized Method of Moments (GMM) yang merupakan penyempurnaan dari 

metode instrumental variable. Metode GMM akan menghasilkan penduga 

parameter yang tidak bias, konsisten, dan efisien pada model data panel 

dinamis. First difference  pada model dinamis digunakan untuk menghilangkan 

efek individu dan menghasilkan persamaan dengan bentuk: 

     ∑  

 

   

           
           

Estimasi GMM yang efisien dari persamaan ini biasanya akan menggunakan 

jumlah instrumen yang berbeda untuk setiap periode, dengan periode instrumen 

tertentu sesuai dengan jumlah lag variabel dependen dan variabel lainnya pada 

periode tertentu.  

Anderson and Hsiao (1982) menyarankan untuk menggunakan variabel 

instrumen. Variabel instrumen yang dipilih untuk          , misal    , adalah 

variabel yang berkorelasi dengan          namun tidak berkorelasi dengan galat 

      . Misal untuk untuk t = 4, maka 
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(         )   (         )  (         )
 
  (         ) 

Pada kasus ini      dan     merupakan variabel instrumental yang sesuai untuk 

(         ) dan       adalah variabel instrumental untuk (         ) jadi, untuk 

periode ke-T terdapat T-2 variabel instrumen untuk (         ) dan satu variabel 

instrumen untuk (         ). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Arellano dan Bond (1991) nilai lag dua periode atau lebih dari variabel   adalah 

instrumen yang valid dalam persamaan first difference. 

 

3.6.2.  Uji Statistik Arellano-Bond 

Sebenarnya komponen     diasumsikan tidak memiliki serial korelasi. 

Namun, dalam first difference komponen     diperoleh (    -        ) sehingga 

(    -        ) tidak harus bernilai nol. Tetapi untuk ordo selanjutnya, asumsi 

bahwa  (             )    harus dipenuhi atau bisa dikatakan antara 

komponen                 tidak memiliki serial korelasi sehingga estimator yang 

digunakan dalam GMM bisa konsisten. Uji ini digunakan untuk melihat efisiensi 

dari estimator yang digunakan dalam GMM. 

Untuk model estimasi yang menggunakan GMM, perlu dilakukan 

penghitungan first and second order serial correlation yang diajukan oleh 

Arellano dan Bond (1991) sebagai metode untuk menguji serial korelasi. Tes ini 

dibagi menjadi dua statistik, satu untuk first order correlation  dan yang satunya 

untuk second order correlation. Pada uji ini diharapkan signifikannya first order 

statistik (dengan koefisien autokorelasi negatif) dan tidak signifikannya second 

order statistic sehingga dapat disimpulkan bahwa error term dalam model tidak 

memiliki serial korelasi di level dan bisa dikatakan bahwa estimator yang 

digunakan sudah efisien. Dalam konteks ini asumsinya adalah tidak adanya 
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serial korelasi pada     yang dapat diuji dengan tidak adanya second order serial 

correlation pada residual first-differenced. 

 

3.6.3. Uji Sargan 

 Berdasarkan metodologi dari estimator first Difference GMM, perlu dilakukan 

pengujian untuk melihat over identifying restrictions dengan menggunakan uji 

Sargan sehingga diperoleh instrumen yang valid.. Hipotesisnya adalah:  

H0: Kondisi overidentifying restriction dalam pendugaan model valid  

H1: Kondisi overidentifying restriction dalam pendugaan model tidak valid 

Untuk mengetahui validitas dari instrumen variabel yang digunakan dalam model 

dapat dilakukan SARG test yang dirancang oleh Dennis Sargan. Hipotesis nol 

pada SARG test adalah semua instrumen yang digunakan dalam instrumen 

variabel adalah valid. 

 

3.6.4. Pengujian Hipotesis  

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pada penelitian ini adalah 

pengujian hipotesisi dengan uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel 

independen dikatakn berpengaruh terhadap variabel dependen bisa dilihat 

melalui nilai probabilitas dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Hipotesisnya adalah:  

H0 =  variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen  

H1= variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika probabilitas lebih besar daripada tingkat signifikansi maka variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Begitu juga sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi maka variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel 
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dependen. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa 

berupa pengaruh positif maupun negatif. Hal ini bisa dilihat pada tanda dari nilai 

koefisien dari masing-masing variabel independen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah terhadap return 

saham konstruksi BUMN. Dalam penelitian ini membahas sektor konstruksi 

BUMN yang ada di Indonesia yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP 

(Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Waskita 

Karya (Persero) Tbk (WSKT). Periode pengamatan dimulai pada Januari 2013 

sampai dengan Desember 2015. Dengan menggunakan penggabungan data 

time series dan cross section maka diperoleh data pengamatan sebanyak 4 x 36 

= 144 data pengamatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan pusat statistik (BPS), Kementerian Perdagagan dan Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini digunakan analisis regresi panel 

dimanis dengan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) yang 

disarankan oleh Arellano dan Bond.  

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah return saham konstruksi BUMN, 

volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan 

pemerintah. Sebelum membahas mengenai pengujian hipotesis terlebih dahulu 

akan ditinjau masing-masing dari variabel penelitian. Dalam sub bab ini akan 

menggambarkan variabel-variabel penelitian secara lebih mendalam. 

 

4.1.1. Perkembangan Return Saham Konstruksi BUMN 

Return saham merupakan tingkat pengembalian yang diberikan kepada 

investor atas investasi yang dilakukannya. Return saham menjadi motivasi 

investor dalam berinvestasi. Return saham biasanya berfluktuasi sesuai dengan 
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kekuatan antara permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Adanya 

fluktuasi dari return saham mencerminkan seberapa besar minat investor 

terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena itu harga saham bisa berubah 

sewaktu-sewaktu sesuai dengan minat investor dalam menginvestasikan 

dananya di pasar modal. Berikut adalah hasil statistik deskriptif return saham 

konstruksi BUMN Indonesia periode Januari 2013 sampai dengan Desember 

2015: 

Tabel 4.1: Statistik Deskriptif Perkembangan Return Saham Konstruksi 
BUMN Tahun 2013-2015 (persentase) 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return -35,61  40,67  3,72  14,69 

Sumber: Data olahan penulis (2016)  

 

Dari hasil statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari 

variabel return saham konstruksi BUMN selama periode pengamatan penelitian 

sebesar  3,72%. Selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 saham 

konstruksi BUMN mampu mencatatkan pencapaian return tertinggi sebesar 

40,67% yang diperoleh oleh saham WSKT pada bulan Desember 2014. Hal ini 

disebabkan oleh terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ketujuh di Indonesia 

yang mempunyai program kerja pembangunan infrastruktur sebagai prioritas 

utamanya. Tentu saja hal ini memberikan sentimen positif bagi saham konstruksi. 

Selain itu saham konstruksi BUMN juga mencatatkan perolehan return saham 

terendah sebesar -35,61% oleh saham ADHI pada bulan Agustus 2013. Nilai 

standar deviasi return saham konstruksi BUMN yang diperoleh sebesar 14,69% 

menunjukkan bahwa pergerakan return saham konstruksi BUMN cenderung 

berfluktuasi. Pergerakan return saham konstruksi BUMN periode 2013-2015 

dapat dilihat lebih jelas melalui grafik berikut ini: 
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Gambar 4.1 : Perkembangan Return Saham Konstruksi BUMN Tahun 2013-
2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange 2013-2015, diolah (2016) 
  

Dapat dilihat grafik yang terdapat pada gambar 4.1 yang menggambarkan 

return saham konstruksi BUMN selama periode Januari 2013 sampai dengan 

Desember 2015. Return saham konstruksi BUMN yang terjadi menunjukkan 

terjadinya fluktuasi. Hal ini dikarenakan tingkat return saham yang sangat cepat 

mengalami perubahan. Ditambah lagi dengan isu-isu perekonomian yang ada 

pada waktu itu akan di respon oleh investor yang selanjutnya akan 

mempengaruhi tingkat harga saham tersebut. Pada awal tahun 2013 return 

saham konstruksi BUMN masih menunjukkan nilai positif. Namun pada bulan juni 

sampai dengan akhir tahun 2013 return saham banyak berada pada zona 

negatif. Pada tiga bulan pertama tahun 2014 return saham masih menunjukkan 

nilai positif. Disusul setelahnya return saham mengalami fluktuasi. Ketika terjadi 

pergantian kepemimpinan di Indonesia harga saham-saham konstruksi 

mengalami peningkatan yang cukup tajam. Seperti ADHI yang mampu meraih 

return sebesar 25,18%, PTPP sebesar 16,83%, WIKA 22,46% dan WSKT 

sebesar 40,67% dengan rata-rata 26,29%. Namun pada awal-awal tahun 2015 
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mulai mengalami penurunan pada saham-saham konstruksi BUMN dikarenakan 

ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap proyek-proyek infrastruktur 

namun ternyata realisasi anggaran untuk pembangunan belum terjadi. Hal ini 

menyebabkan investor pesimis yang mempengaruhi harga saham sehingga 

return saham mengalami penurunan selama beberapa bulan. 

 

4.1.2. Perkembangan Volume Perdagangan 

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Perkembangan Volume Perdagangan Saham 
Konstruksi BUMN Tahun 2013-2015 (lembar saham) 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Volume 

Perdagangan 
66476000 2193824000 635416771 426586087 

Sumber: Data olahan penulis (2016)  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas faktor volume perdagangan 

yang mencerminkan jumlah sekuritas yang diperdagangkan selama hari 

perdagangan memiliki rata-rata sebesar 635.416.771 lembar saham. Nilai 

terendah volume perdagangan saham selama Januari 2013 sampai dengan 

Desember 2015 adalah 66.476.000 lembar. Sedangkan volume perdagangan 

dengan nilai tertinggi dicapai sebesar 2.193.824.000 lembar. Standar deviasi 

pada volume perdagangan sebesar 426.586.027 yang menandakan bahwa data 

volume perdagangan tidak terlalu berfluktuatif dan cukup stabil. Pergerakan 

volume perdagangan saham konstruksi BUMN periode 2013 sampai dengan 

2015 dapat dilihat lebih jelas melalui grafik berikut ini: 
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Gambar 4.2 : Perkembangan Volume Perdagangan Saham Konstruksi 
BUMN Tahun 2013-2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange 2013-2015, diolah (2016) 

 

Grafik pada gambar 4.2 menunjukkan perkembangan volume perdagangan 

saham konstruksi BUMN selama periode Januari 2013 sampai dengan 

Desember 2015. Dapat dilihat bahwa volume perdagangan saham mengalami 

pasang surut selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Disamping itu 

dapat dilihat bahwa volume perdagangan saham konstruksi BUMN tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 mengalami trend penurunan. Pada awal tahun 2013 

sampai dengan bulan maret volume perdagangan mengalami kenaikan. Namun, 

pada bulan april terjadi penurunan. Setelah itu peningkatan volume perdagangan 

sampai bulan juni 2013 namun turun lagi sampai dengan bulan Agustus. Terjadi 

kenaikan tinggi pada bulan September 2014 mencapai 1.343.349.500 lembar 

saham pada volume perdagangan. Namun bulan berikutnya turun lagi. Tahun 

2014 juga mengalami hal sama trend kenaikan hanya bertahan sampai dengan 

bulan april 2014. Penurunan volume perdagangan terjadi sampai bulan juni 2014 

dan setelahnya berfluktuasi sampai dengan akhir tahun 2014. Tahun 2015 

diawali dengan trend penurunan pada volume perdagangan sampai bulan mei 
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2015 sedangkan bulan selanjutnya mengalami fluktuasi sampai akhir tahun 2015. 

Nilai volume perdagangan saham konstruksi BUMN tahun 2015 ditutup pada 

angka 256.626.750 lembar saham. 

 

4.1.3. Perkembangan Kapitalisasi Pasar 

Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham 
Konstruksi BUMN Tahun 2013-2015 (Rp) 

 

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kapitalisasi 

Pasar 
2719993000000 24014428000000 10848916173611  5.92E+12 

Sumber: Data olahan penulis (2016)  

 

Faktor kapitalisasi perusahaan yang mencerminkan ukuran perusahaan 

atau besarnya kapitalisasi perusahaan yang didasarkan pada nilai saham yang 

beredar memiliki rata-rata sebesar Rp. 10.848.916.173.611. Sedangkan nilai 

kapitalisasi pasar terendah sebesar Rp. 2.719.993.000.000. Sementara itu nilai 

kapitalisasi pasar saham tertinggi yang dicatatkan selam periode pengamatan 

sebesar Rp. 24.014.428.000.000. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 

5.920.000.000 hal ini menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi saham cukup stabil 

dan cenderung tidak berfluktuasi. Pergerakan kapitalisasi pasar saham 

konstruksi BUMN periode 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat lebih jelas 

melalui grafik berikut ini: 
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Gambar 4.3: Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham konstruksi BUMN 
Tahun 2013-2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange 2013-2015, diolah (2016) 

 

Grafik pada gambar 4.3 menunjukkan perkembangan kapitalisasi pasar 

saham konstruksi BUMN selama periode Januari 2013 sampai dengan 

Desember 2015. Dapat dilihat bahwa kapitalisasi pasar saham konstruksi BUMN 

mengalami trend naik yang menunjukkan bahwa saham konstruksi BUMN 

semakin banyak diminati oleh investor. Pada awal tahun tahun 2013 sampai 

dengan bulan mei kapitalisasi pasar saham konstruksi BUMN terus mengalamai 

kenaikan. Namun setelahnya terjadi penurunan sampai dengan akhir tahun 2014. 

Memulai tahun tahun 2014 kapitalisasi pasar terus menunjukkan perbaikan 

sampai dengan akhir tahun 2015 trend naik masih terjadi. Pada akhir tahun 2015 

kapitalisasi pasar saham konstruksi ditutup dengan nilai Rp. 16.321.169.250.000. 

 

4.1.4. Perkembangan Inflasi 

Inflasi merupakan keadaan yang mencerminkan harga-harga  mengalami 

peningkatan secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Hal ini juga 

bisa diartikan sebagai penurunan daya beli uang secara kontinu. Inflasi bisa 

berpengaruh negatif maupun positif terhadap return saham. Jika inflasi masih 
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tergolong ringan maka hal ini akan mendorong perkonomian menjadi lebih baik 

karena perusahaan akan lebih banyak melakukan perluasan kegiatan 

produksinya. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan return yang akan diperoleh 

investor. Namun jika inflasi sudah tidak terkendali maka kinerja perusahaan akan 

mengalami penuruan yang menyebabkan harga saham turun dan tentunya akan 

terjadi penurunan nilai return saham. Berikut adalah hasil statistik deskriptif inflasi 

Indonesia periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015: 

 

Tabel 4.4 : Statistik Deskriptif Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 
2013-2105 (persentase) 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi -0,36 3,29 0,54 0,73 

Sumber: Data olahan penulis (2016)  

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

tingkat inflasi yang terjadi selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 

sebesar 0,54%. Sedangkan tingkat inflasi tertinggi yang pernah terjadi selama 

periode pengamatan adalah 3,29% pada Juli 2013. Sementara tingkat inflasi 

terendah terjadi pada bulan Februari 2015 dengan nilai sebesar -0,36%. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,73 hal ini menunjukkan bahwa inflasi pergerakannya 

berfluktuasi. Pergerakan tingkat inflasi Indonesia periode 2013 sampai dengan 

2015 dapat dilihat lebih jelas melalui grafik berikut ini: 
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Gambar 4.4 : Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2015 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013-2015, diolah (2016) 

 

Grafik pada gambar 4.4 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi selama 

periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Pada tahun 2013 inflasi 

yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi. Awal tahun 2013 sampai dengan 

bulan April 2013 inflasi mengalami penurunan. Namun tingkat inflasi mengalami 

kenaikan bahkan mencapai nilai inflasi tertinggi sebesar 3,29% pada bulan Juli 

2013. Setelah itu inflasi penurunan drastis sampai bulan September 2013. 

Setelah itu sampai Januari 2014 inflasi mulai naik lagi. Secara keseluruhan inflasi 

tahun 2014 juga berfluktuasi. Awal tahun 2014 sampai April inflasi turun namun 

naik kembali sampai bulan Juli 2014. Berfluktuasi lagi sampai Desember 2014. 

Awal tahun 2015 sampai Juli 2015 inflasi merangkak naik namun bulan 

berikutnya turun lagi. Secara keseluruhan tingkat inflasi di Indonesia selama 

periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 masih tergolong sebagai 

inflasi ringan yang tidak mencapai angka 10%. 
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4.1.5. Perkembangan Nilai Tukar 

Nilai tukar merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor 

dalam berinvestasi. Bagi perusahaan yang memiliki transaksi dengan mata uang 

asing akan berdampak terhadap keuntungan yang didapatkannya. Selain itu 

investor bisanya akan membandingkan invetasi di pasar modal atau pasar valas 

dengan melihat perkembangan nilai tukar. Berikut adalah hasil statistik deskriptif 

perkembangan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat selama periode 

Januari 2013 sampai dengan Desember 2015: 

 

Tabel 4.5: Statistik Deskriptif Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 
Dollar Amerika Serikat Tahun 2013-2015 (Rp/US$) 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai tukar 9667 14657 11968.25 1355.038 

Sumber: Data olahan penulis (2016)  

 

Dari hasil statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat selama periode Januari 2013 

sampai dengan Desember 2015 sebesar 11.968,25. Sedangkan nilai tukar rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat tertinggi yang terjadi selama periode 

pengamatan sebesar 14.657/US$ yang terjadi pada September 2015. Sementara 

nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terendah terjadi pada bulan 

Februari 2013 dengan nilai sebesar 9.667/US$. Nilai standar deviasi sebesar 

1355,038 hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar pergerakannya cukup stabil dan 

cenderung tidak berfluktuasi. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat periode 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat lebih jelas 

melalui grafik berikut ini: 
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Gambar 4.5: Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika 
Serikat Tahun 2013-2015 

Sumber: Kementerian Perdagangan 2013-2015, diolah (2016) 

  

Grafik pada gambar 4.5 menunjukkan perkembangan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat selama periode Januari 2013 sampai dengan 

Desember 2015. Dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika 

Serikat selama tahun 2013 sampai 2015 memiliki trend yang naik. Pada awal 

tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat masih berada dikisaran angka 9000-an. Namun pada bulan Juli 

nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mulai memasuki nilai 10.000. 

Setelah itu nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terus mengalami 

depresiasi bahkan pada bulan September 2015 mencapai 14.657/US$. Beberapa 

hal yang menyebabkan terdepresiasinya nilai tukar rupiah antar lain menguatnya 

perekonomian Amerika Serikat, menurunnya permintaan barang komoditas 

ekspor Indonesia sehingga kinerja ekspor semakin menurun, masih tingginya 

produk impor di Indonesia, defisitnya neraca transaksi berjalan, serta hutang luar 

negeri yang semakin meningkat. 

9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500

Ja
n

-1
3

M
ar

-1
3

M
ay

-1
3

Ju
l-

1
3

Se
p

-1
3

N
o

v-
1

3

Ja
n

-1
4

M
ar

-1
4

M
ay

-1
4

Ju
l-

1
4

Se
p

-1
4

N
o

v-
1

4

Ja
n

-1
5

M
ar

-1
5

M
ay

-1
5

Ju
l-

1
5

Se
p

-1
5

N
o

v-
1

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Tahun 
2013-2015 



76 
 

 
 

4.1.6. Perkembangan Kebijakan Pemerintah 

Selama periode pengamatan yaitu Januari 2013 sampai dengan Desember 

2015 terjadi perubahan kepemimpinan kepala pemerintahan di Indonesia. 

Sebelumnya jabatan kepala di Indonesia dipegang oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono sampai dengan 

Oktober 2014. Setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2014 diadakan pelantikan 

Presiden terpilih yaitu Presiden Joko Widodo denga Wakil Presiden Muhammad 

Jusuf Kalla. Selama periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo Indonesia melakukan percepatan 

pembangunan nasional yang dinamai Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono Indonesia melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional ke-2 yang diarahkan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia 

disegala bidang dengan menekan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta 

penguatan daya saing perekonomian. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono ini juga dibentuk megaproyek ambisius pembangunan 

infrastruktur yang dinamai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI 2011-2025 yang tertuang dalam 

Peraturan presiden (PP) Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan pada masa 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia pada tahap melaksanakan 

Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional ke-3 yang ditujukan untuk 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan  

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta 

kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pada masa kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo BUMN lebih diikutsertakan dalam proyek-proyek pembangunan 
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infrastruktur. Selain itu BUMN juga diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) 

dan juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.  

 

4.2. Hasil Estimasi dan Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh volume perdagangan, kapitalisasi 

pasar, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah terhadap return saham 

konstruksi BUMN yang ada di Indonesia digunakan metode Generalized Method 

of Moments (GMM) yang disarankan oleh Arellano-Bond pada penggunaan 

model panel dinamis. Pada model panel dinamis lag variabel dependen 

dimasukkan sebagai variabel independen dan juga ada lag dari variabel 

independen lainnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh lag variabel 

independen pada periode sebelumnya terhadap return saham konstruksi BUMN. 

Tahapan analisis yang dilakukan meliputi regresi panel dinamis dengan 

menggunakan metode GMM Arellano-Bond, uji Sargan untuk melihat over 

identifying restrictions sehingga diperoleh instrumen yang valid, serta uji statistik 

Arellano-Bond untuk melihat serial korelasi dari error term     sehingga 

didapatkan estimator yang efisien. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah 

pengujian hipotesis dengan melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap return saham konstruksi BUMN dengan uji t. 
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Tabel 4.6 : Hasil Estimasi Panel Dinamis Return Saham Konstruksi BUMN 

Variabel Koefisien t-statistik Probabilitas Keterangan 

       
-0.149037 -4.128446 (0.0001)* 

Signifikan 

       
0.051465 1.790508 (0.0759)*** 

Tidak Signifikan 

      -0.014322 -2.503257 (0.0136)** 
Signifikan 

        
-0.008656 -0.820809 (0.4134) 

Tidak Signifikan 

      0.668614 5.008107 (0.0000)* 
Signifikan 

        
0.078533 2.696419 (0.0080)* 

Signifikan 

       
1.978576 2.637243 (0.0095)* 

Signifikan 

         
0.267287 1.428740 (0.1557) 

Tidak Signifikan 

         
3.391285 2.913616 (0.0043)** 

Signifikan 

      -0.764363 -3.758834 (0.0003)* 
Signifikan 

        
-0.519598 -1.810692 (0.0727)*** 

Tidak Signifikan 

   
-3.260902 -2.007175 (0.0470)** 

Signifikan 

 

Arellano-Bond     

Arellano-Bond     

m-Statistic                             Prob. 

-7.582516                              0.0000 

-0.156295                              0.8758 

Sargan Test J-statistic      = 110.5328 

Probabilitas  = 0.147393 

*Signifikan pada α=1% 

**Signifikan pada α=5% 

***Signifikan pada α=10% 

Sumber: Hasil olahan data menggunakan Eviews (2016) 

 

Tabel 4.6 merupakan ringkasan hasil pengujian data panel dinamis 

dengan menggunakan GMM Arellano-Bond. Berikut adalah persamaan yang 

terbentuk berdasarkan hasil estimasi di atas: 

     =                 +                                                       

(0.0001)                 (0.0759)                  (0.0136)               (0.4134)                          

                                                

          (0.0000)                 (0.0080)                    (0.0095) 
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      (0.1557)                   (0.0043)                  (0.0003)                  

                                 

        (0.0727)              (0.0470) 

Dalam model ini kriteria pertama yang kita lihat adalah konsistensi. Hal ini 

dapat dilihat dari uji statistik Arellano-Bond yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 first 

order statistik signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan probabilitas 

sebesar 0.0000 dan second order statistic tidak signifikan pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan probabilitas sebesar   0.8758. Dapat disimpulkan bahwa 

error term dalam model tidak memiliki serial korelasi di level dan bisa dikatakan 

bahwa estimator yang digunakan sudah efisien. 

Uji Sargan dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen pada kondisi 

overidentifying restrictions atau keadaan dimana jumlah variabel instrumen yang 

digunakan melebihi jumlah parameter yang diestimasi. Hipotesis nol yang 

digunakan adalah kondisi overidentifying restriction dalam pendugaan model 

valid.  Dari Tabel 4.6 diperoleh bahwa tingkat probabilitas yaitu sebesar 0.147393 

lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis nol diterima. Bisa 

disimpulkan bahwa kondisi overidentifying restriction dalam estimasi model 

sudah valid. Oleh karena itu, validitas model tidak perlu diragunkan lagi karena 

uji Sargan sudah menunjukkan hasil yang baik. 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat 

bagaimana pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Dari hasil estimasi diperoleh hasil bahwa variabel  

                     ,         ,                 ,      , dan    berpengaruh signifikan 

dalam mempengaruhi perubahan yang terjadi pada return saham konstruksi 
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BUMN      ) dengan tingkat signifikansi pada taraf nyata (tingkat kesalahan) 

sebesar 1% dan 5%. 

Variabel         merupakan lag dari return saham konstruksi. Nilai t-statistik 

       sebesar -4.128446 dengan probabilitas sebesar 0.0001 lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 (1%). Dengan demikian 

H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa lag return saham 

konstruksi BUMN pada satu periode sebelumnya berpengarruh terhadap return 

saham konstruksi BUMN.  

Variabel        merupakan variabel volume perdagangan yang mencerminkan 

jumlah lembar saham yang diperdagangkan selama hari perdagangan. Nilai t-

statistik        sebesar -2.503257 dengan probabilitas sebesar 0.0136 lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Dengan demikian 

H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel volume 

perdagangan pada saat ini berpengaruh terhadap return saham konstruksi 

BUMN. Volume perdagangan berpengaruh negatif, sehingga kenaikan pada 

volume perdagangan akan menurunkan return saham konstruksi BUMN. 

Variabel        merupakan variabel kapitalisasi pasar pada periode saat ini 

mencerminkan jumlah lembar saham yang beredar di pasar dikalikan dengan 

harga saham. Nilai t-statistik        sebesar 5.008107 dengan probabilitas 

sebesar 0.0000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 

(1%). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham konstruksi 

BUMN. Kapitalisasi pasar berpengaruh positif, sehingga kenaikan pada 

kapitalisasi pasar pada saat ini akan meningkatkan return saham konstruksi 

BUMN. 
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Variabel          merupakan lag dari variabel kapitalisasi pasar pada periode 

sebelumnya. Nilai t-statistik          sebesar 2.696419 dengan probabilitas 

sebesar 0.0080 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 

(1%). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel kapitalisasi pasar pada periode sebelumnya berpengaruh 

terhadap return saham konstruksi BUMN. Kapitalisasi pasar berpengaruh positif, 

sehingga kenaikan pada kapitalisasi pasar pada periode sebelumnya akan 

meningkatkan return saham konstruksi BUMN. 

Variabel        merupakan variabel inflasi dengan nilai t-statistik         

sebesar 2.637243 dengan probabilitas sebesar 0.0095 lebih kecil dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 (1%). Dengan demikian H0 ditolak dan 

H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi pada periode saat 

ini berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN. Inflasi pada periode 

saat ini berpengaruh positif, sehingga kenaikan pada inflasi pada saat ini akan 

meningkatkan return saham konstruksi BUMN. 

Variabel          merupakan lag dari variabel inflasi. Nilai t-statistik           

sebesar 2.913616 dengan probabilitas sebesar 0.0043 lebih kecil dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Dengan demikian H0 ditolak dan 

H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi pada dua periode 

sebelumnya berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN. Inflasi pada 

dua periode sebelumnya berpengaruh positif, sehingga kenaikan pada inflasi 

pada dua periode sebelumnya ini akan meningkatkan return saham konstruksi 

BUMN. 

Variabel       merupakan variabel nilai tukar yang mencerminkan 

perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain. Dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah nilai tukar rupiah 
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terhadap Dollar Amerika Serikat. Nilai t-statistik        sebesar -3.758834 dengan 

probabilitas sebesar 0.0003 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,01 (1%). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel nilai tukar pada saat ini berpengaruh terhadap return 

saham konstruksi BUMN. Nilai tukar pada saat ini berpengaruh negatif, sehingga 

kenaikan pada nilai tukar pada saat ini akan menurunkan return saham 

konstruksi BUMN. 

Variabel    merupakan variabel kebijakan pemerintah yang mencerminkan 

kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Nilai t-statistik     sebesar       

-2.007175 dengan probabilitas sebesar 0.0470 lebih kecil dibandingkan dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan pemerintah 

berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN. Nilai koefisien yang 

negatif menandakan bahwa kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan 

Presiden Joko Widodo memberikan dampak yang lebih kecil dalam 

mempengaruhi return saham konstruksi BUMN dibandingkan dengan masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Namun dari hasil estimasi ada beberapa variabel independen yang tidak 

signifikan dalam mempengaruhi variabel independen. Variabel-variabel yang 

tidak berpengaruh tersebut adalah       ,        ,       , dan         dalam 

mempengaruhi return saham konstruksi BUMN       . Variabel-variabel tersebut 

tidak signifikan karena nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar 

dari pada tingkat signifikansi sebesar 5%. 
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4.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas dapat dilihat 

bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai pengaruh variabel lag return saham konstruksi 

BUMN, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan 

pemerintah dalam mempengaruhi return saham konstruksi BUMN. 

 

4.3.1. Pengaruh Lag Return Saham Konstruksi BUMN terhadap Return 

Saham Konstruksi BUMN 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, faktor tenggat waktu atau 

lag return saham konstruksi BUMN pada satu periode sebelumnya berpengaruh 

terhadap return saham konstruksi BUMN. Nilai koefisien sebesar -0.149037 

menunjukkan bahwa return saham satu periode sebelumnya berpengaruh negatif 

terhadap return saham konstruksi BUMN. Dapat disimpulkan bahwa apabila 

terjadi kenaikan nilai dari return saham satu periode sebelumnya sebesar 1% 

maka nilai return saham konstruksi BUMN akan mengalami penurunan sebesar 

0,15% dalam kondisi cateris paribus. Begitu juga sebaliknya, apabila return 

saham satu periode sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1% maka return 

saham konstruksi BUMN akan meningkat sebesar 0,15% dalam kondisi cateris 

paribus. Jika return saham satu periode sebelumnya sudah mengalami kenaikan 

maka investor akan berekspektasi pada bulan berikutnya akan mengalami 

penurunan karena investor beranggapan bahwa pemilik saham akan segera 

melakukan take profit setelah mendapatkan keuntungan. 
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4.3.2. Pengaruh Volume Perdagangan terhadap Return Saham Konstruksi 

BUMN 

Menurut Samman dan Al-Jafari (2015) volume perdagangan merupakan 

jumlah sekuritas yang diperdagangkan selama hari perdagangan dan dapat 

dipertimbangkan sebagai indikator teknikal yang penting dalam menentukan 

kekuatan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan pada 

saat ini berpengaruh negatif terhadap return saham konstruksi BUMN dengan 

nilai koefien sebesar -0,014322. Apabila terjadi peningkatan pada volume 

perdagangan saat ini sebesar 1% akan memberikan menurunkan return saham 

konstruksi BUMN sebesar 0,01%. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Narayan dan Zheng (2011).  

Berpengaruh negatifnya volume perdagangan terhadap return saham 

konstruksi BUMN dikarenakan volume perdagangan yang naik disebabkan  oleh 

banyaknya aksi jual oleh para pemegang saham. Sehingga supply saham naik 

dibandingkan dengan demand saham. Akibatnya harga saham akan mengalami 

penurunan dan return saham juga akan turun. 

 

4.3.3. Pengaruh Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham Konstruksi 

BUMN 

Kapitalisasi pasar adalah jumlah lembar saham yang beredar di pasar 

dikalikan dengan harga saham. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa  kapitalisasi 

pasar saham pada saat ini dan pada periode sebelumnya berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham konstruksi BUMN dengan nilai koefisien 

masing-masing sebesar 0,668614 dan 0,078533. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Narayan dan Zheng (2011) yang 

mengungkapkan bahwa return suatu saham akan rendah bila mempunyai 

kapitalisasi yang kecil dan bila mempunyai kapitalisasi pasar yang besar akan 
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mendapatkan return yang lebih tinggi. Apabila terjadi kenaikan pada kapitalisasi 

pasar saham saat ini sebesar 1% maka secara rata-rata return saham konstruksi 

BUMN akan mengalami peningkatan sebesar 0.67% dalam kondisi cateris 

paribus. Demikian juga apabila terjadi kenaikan pada kapitalisasi pasar saham 

periode sebelumnya sebesar 1% maka secara rata-rata return saham konstruksi 

BUMN akan mengalami peningkatan sebesar 0.08% dalam kondisi cateris 

paribus.  

Umumnya suatu saham yang memiliki kapitalisasi tinggi akan banyak diburu 

investor. Hal ini dikarenakan saham yang berkapitalisasi besar memiliki prospek 

yang bagus dan memiliki risiko yang rendah. Suatu saham yang mempunyai 

kapitalisasi pasar yang besar biasanya lebih likuid atau mudah diperjualbelikan 

karena banyak peminatnya. Nilai kapitalisasi pasar akan berubah-ubah sesuai 

dengan harga pasar yang berlaku. Dengan banyaknya investor yang ingin 

berinvestasi pada saham tersebut menyebabkan harga saham akan meningkat 

sehingga return saham juga akan mengalami peningkatan. 

 

4.3.4. Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham Konstruksi BUMN 

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara 

keseluruhan dan terjadi secara terus-menerus. Dalam keadaan ini bisa dikatakan 

bahwa daya beli uang mengalami penurunan. Berdasarkan estimasi yang telah 

dilakukan inflasi pada saat ini dan juga inflasi pada dua periode sebelumnya 

berpengaruh positif dalam mempengaruhi return saham konstruksi BUMN 

dengan nilai koefisien masing-masing 1,978576 dan 3,391285. Kenaikan 1% dari 

tingkat inflasi pada saat ini akan meningkatkan tingkat return saham konstruksi 

BUMN secara rata-rata sebesar 1,98% dalam keadaan cateris paribus. demikian 

juga apabila terjadi peningkatan pada tingkat inflasi dua periode sebelumnya 

sebesar 1% maka tingkat return saham konstruksi BUMN secara rata-rata akan 
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mengalami kenaikan sebesar 3,39% dalam kondisi cateris paribus. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmed dan Mustafa 

(2012) serta Hsing (2011). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Kirui, Wawire dan Onono (2014) menemukan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Gambar 4.6: Inflasi dan Return Saham Konstruksi BUMN Tahun 2013-2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange dan Badan pusat statistik 2013-2015, diolah (2016) 

 

Berdasarkan Grafik pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa inflasi memang 

memiliki pengaruh positif terhadap return saham konstruksi BUMN. Dari trendline 

tersebut diketahui bahwa nilai tukar yang memilki trendline menurun diikuti oleh 

trendline dari return saham konstruksi BUMN dengan arah menurun. Hal ini jelas 

membuktikan bahwa apabila terjadi penurunan pada tingkat inflasi akan 

menyebabkan return saham konstruksi BUMN mengalami penurunan juga. 
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Begitu juga sebaliknya apabila terjadi kenaikan pada tingkat inflasi maka akan 

diikuti oleh peningkatan nilai dari return saham konstruksi BUMN. 

Inflasi tidak selamanya memberikan pengaruh negatif terhadap 

perekonomian (Wira, 2014). Investor selalu khawatir terhadap peningkatan inflasi 

karena investor berasumsi harga saham akan mengalami penurunan. Namun 

ternyata dengan adanya inflasi bisa saja malah mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Tentu saja pengaruh positif dari inflasi ini hanya terjadi 

apabila inflasi tersebut masih tergolong inflasi ringan yaitu dibawah 10%. Adanya 

inflasi ringan ini membuat perekonomian menjadi lebih baik karena adanya 

peningkatan pendapatan nasional dan juga orang-orang lebih giat untuk bekerja, 

menabung serta berinvestasi. Namun pengaruh positif inflasi ini akan berganti 

menjadi negatif apabila nilai inflasi sudah tidak terkendali atau mencapai 

hiperinflasi. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin menurun sehingga daya 

beli masyarakat semakin merosot yang mengakibatkan orang-orang akan malas 

bekerja karena sudah tidak ada gunanya. Berdasarkan data bulanan inflasi yang 

dipublikasikan oleh Badan pusat statistik tingkat inflasi di Indonesia selama 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih berada di bawah 10% 

yang berarti masih tergolong sebagai inflasi ringan. Bahkan inflasi pada tahun 

kalender 2015 berada pada tingkat 3,35% lebih rendah dibandingkan dengan 

tahun 2013 dan tahun 2014 yang masing-masing tingkat inflasinya sebesar 

8,38% dan 8.,6%. Masyarakat yang giat bekerja tersebut akan menghasilkan 

pendapatan yang lebih banyak sehingga kesempatan untuk bisa berinvestasi di 

saham bisa mengalami kenaikan. 

 

4.3.5. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Return Saham Konstruksi BUMN 

Berdasarkan estimasi yang telah dilakukakan dapat diketahui bahwa adanya 

perubahan yang  terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 
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akan memberikan dampak perubahan terhadap return saham konstruksi BUMN 

di Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada saat ini 

memberikan pengaruh negatif terhadap return saham konstruksi BUMN pada 

tingkat signifikansi (tingkat kesalahan) 1% dengan nilai koefisien -0.764363. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basci dan Karaca 

(2013) serta Ozcan (2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh 

terhadap return saham. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Kirui, Wawire dan Onono (2014) yang menyatakan bahwa nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham. Kenaikan 1% yang terjadi pada nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada saat ini atau terjadinya 

depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada saat ini akan 

menyebabkan terjadinya penurunan return saham konstruksi BUMN secara rata-

rata sebesar 0,76% dalam kondisi cateris paribus. Demikian pula sebaliknya, 

apabila terjadi penurunan pada variabel nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat pada saat ini atau terjadinya apresiasi terhadap nilai tukar rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat  pada saat ini akan menyebabkan terjadinya 

kenaikan nilai dari return saham konstruksi BUMN secara rata-rata sebesar 

0,76% dalam kondisi cateris paribus.  
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Gambar 4.7 : Nilai Tukar dan Return Saham Konstruksi BUMN Tahun 2013-
2015 

Sumber: Indonesia Stock Exchange dan Kementerian Perdagangan 2013-2015, diolah 
(2016) 

 

Berdasarkan Grafik pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa nilai tukar 

memang memiliki pengaruh negatif terhadap return saham konstruksi BUMN. 

Dari trendline tersebut diketahui bahwa nilai tukar yang memilki trendline naik 

diikuti oleh trendline dari return saham konstruksi BUMN dengan arah menurun. 

Hal ini jelas membuktikan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai tukar (depresiasi) 

akan menyebabkan return saham konstruksi BUMN mengalami penurunan. 

Begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan nilai tukar (apresiasi) maka 

akan diikuti oleh peningkatan return saham konstruksi BUMN. 

Berpengaruhnya faktor nilai tukar terhadap return saham menunjukkan 

bahwa return saham rentan terhadap risiko nilai tukar. Semakin menguatkan nilai 

tukar (apresiasi) akan mengakibatkan naiknya return saham. Begitu pula 

sebaliknya semakin melemahnya nilai tukar (depresiasi) maka return saham 

semakin buruk. Menurut Kirui, Wawire dan Onono (2014) rentannya pengaruh 
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nilai tukar terhadap return saham dikarenakan perubahan yang terjadi pada nilai 

tukar akan berpengaruh terhadap kegiatan transaksi perusahaan. Eksposur 

perusahaan yang terpengaruhi oleh risiko nilai tukar terutama terkait dengan 

pinjaman jangka panjang dan impor mesin maupun bahan baku yang diperlukan 

dalam kegiatan perusahaan. Selain itu perseroan memilki eksposur terhadap 

mata uang asing timbul dari transaksi operasionalnya yang menggunakan mata 

uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan yang akan 

semakin meningkat seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhada mata 

uang asing yang juga akan menyebabkan penurunan laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Ekspektasi menurunnya keuntungan ini akan membuat investor 

berpikir kembali untuk menanamkan dananya pada instrumen keuangan 

tersebut. Dampaknya akan mempengaruhi demand dan supply saham yang 

berpengaruh terhadap harga saham tersebut. 

Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh masing-masing perseroan 

pada tahun 2015 didapatkan hutang perusahaan dalam mata uang asing. Untuk 

ADHI utang usaha dalam USD sebesar Rp. 33.311.404.334. Sementara itu, 

liabititas PTPP dalam mata uang asing sebesar USD 36.684..384. Sedangkan 

pada WIKA hutang jangka panjang pada IKB Deutsche Industrie Bank. AG 

tercatat sebesar USD 5.463.681,13. Pada tahun 2015 WSKT mencatatkan 

liabilitasnya dalam mata uang asing sebesar USD 16.461.110. Selain itu WSKT 

juga melakukan investasi barang modal berupa pembangunan teknologi 

informasi Enterprise Resources Planning (ERP) dengan PT Wahana Cipta 

Sinatra. Sumber dana ERP ini menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat 

dengan sumber dana dari anggaran perseroan. Berikut rician mengenai ikatan 

material untuk investasi barang modal WSKT: 

a) Pengadaan software ERP, realisasi April 2012 senilai USD 349.583,74, 
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b) Kustomisasi ERP tahap blue print, realisasi Juli 2012 senilai USD 

161.700,00, 

c) Kustomisasi ERP tahap User Acceptence Test, realisasi April 2013 senilai 

USD 161.700,00,  

d) Penyelesaian kustomisasi secara modul ERP, realisasi Pebruari 2014 senilai 

USD 107.800,00, 

e) Implementasi tahap go live, realisasi Juni 2014 senilai USD 53.900,00, 

f) Implementasi tahap pemeliharaan setelah go live, realisasi Maret 2015 

senilai USD 26.950,00, dan 

g) Tahap akhir, yaitu garansi terhadap bug, belum terealisasi senilai USD 

26.950,00. 

 

4.3.6. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Return Saham Konstruksi 

BUMN 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan faktor kebijakan pemerintah 

pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham konstruksi 

BUMN. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dibuat pada periode 

tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan perusahaan yang 

bisa meningkatkan pendapatan dan laba yang diperoleh perseroan. Dampaknya 

banyak investor yang berminat untuk menginvestasikan dana yang dimiliknya 

pada saham konstruksi BUMN tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Apergis (2015) yang berjudul “Policy risks, 

technological risks and stock returns: new evidence from the US stock market”. 

Dari hasil penelitian Apergis (2015) didapatkan bahwa kebijakan akan 

berpengaruh terhadap return saham. 
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Salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan sentimen positif terhadap 

perusahaan konstruksi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2007. Visi pembangunan nasional melalui RPJPN 2005-2025 ini adalah 

untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Bidang 

pembangunan  nasional ini dibagi menjadi Sembilan bidang pembangunan yaitu 

bidang social budaya dan kehidupan beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan prasarana, bidang politik, bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata 

ruang, dan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berikut merupaka 

tahapan pembangunan dan arahan kebijakan RPJPN 2005-2025: 

1. RPJMN ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan 

membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk 

menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis 

dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 

2. RPJMN ke-2 (2010-2014) diarahkan untuk memantapkan penataan 

kembali Indonesia disegala bidang dengan menekan upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengembangan 

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing 

perekonomian. 

3. RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan  menekankan pencapaian 

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan 

IPTEK yang terus meningkat. 

4. RPJMN ke-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 
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pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

Dengan adanya RPJPN ini memberikan peluang kepada perusahaan 

konstruksi untuk bisa mendapatkan proyek yang lebih banyak dimana 

pembangunan di Indonesia banyak dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia. Dengan bertambahnya proyek yang didapatkan tentunya akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan ini juga akan 

menigkatkan ekspektasi laba yang akan diperoleh perusahaan. Dengan begitu 

akan menguntungkan bagi investor apabila bisa berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. Akhirnya permintaan akan saham tersebut akan mengalami 

peningkatan yang akan menaikkan harga saham yang tentunya juga akan 

meningkatkan return saham konstruksi BUMN tersebut. 

Pada penelitian ini faktor kebijakan pemerintah menggunakan variabel 

dummy untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masa pemerintahan 

Presiden Joko Widodo. Kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan Presiden 

Joko Widodo diberi angka 1 karena pada masa kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil 

estimasi yang telah dilakukan faktor kebijakan pemerintah memiliki koefisien 

sebesar -3.260902. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada 

masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan pengaruh yang lebih 

kecil terhadap return saham konstruksi BUMN dibandingkan dengan kebijakan 

pemerintah yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono.  
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Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

Megaproyek ambisius pembangunan infrastruktur tertuang dalam Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat 

MP3EI 2011-2025 yang tertuang dalam Peraturan presiden (PP) Nomor 32 

Tahun 2011. Proyek MP3EI ini dirancang dalam rangka mempercepat realisasi 

pembangunan perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran 

agar bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat secara merata. 

Sedangkan pada masa pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden 

Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pembangunan nasional 

melibatkan peran aktif BUMN. Pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal 

Negara (PMN) kepada BUMN. Selain itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Aturan ini 

merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000. PP Nomor 79 Tahun 2015 ini 

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2015 dan 

berlaku efektif pada tanggal 9 November 2015. Aturan ini berisi tentang 

pemerintah yang diberikan kewenangan untuk bisa melakukan penunjukan 

langsung kepada BUMN khususnya jasa konstruksi untuk merencanakan, 

mengawasi dan melaksanakan proyek konstruksi. Selain itu dalam aturan ini juga 

disebutkan bahwa BUMN yang telah menerima penugasan pemerintah bisa 

menunjuk langsung ke BUMN lain atau anak usaha BUMN lain untuk menjadi 

partner dalam pengerjaan proyek konstruksi yang didapatkan BUMN tersebut. 

Aturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk bisa mempercepat pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai dengan rencana pembangunan 

nasional yang telah dibuat. 

Namun hal ini belum memberikan dampak yang signifikan. Dikarenakan 

masih terhambatnya realisasi penyerapan anggaran dan juga masalah teknis 
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seperti akuisisi lahan yang masih menjadi kendala utama dalam pembangunan. 

Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatpun akan menjadi sia-sia karena 

pembangunan nasional juga masih terkendala. 

 

4.4. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah terhadap return 

saham konstruksi BUMN. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap return saham. 

Pertama, volume perdagangan yang berpengaruh negatif terhadap return 

saham sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Narayan dan Zheng (2011). 

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Phan, Sharma dan Narayan yang dilakukan pada index S&P500 yang 

menyatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif terhadap return 

saham. hasil penelitian serupa tentang pengaruh positif volume perdagangan 

juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Samman dan Al-jafari yang 

dilakukan di 17 perusahaan industri yang terdaftar dalam Muscat securities 

market. 

Kedua, kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhdap return saham sesuai 

dengan hasil penelitian Narayan dan Zheng (2011) yang dilakukan di SHSE dan 

SZSE.namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Phan, 

Sharma, dan Narayan (2015) yang menemukan bahwa kapitalisasi pasar 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Hasil penelitian yang sama juga 

ditemukan oleh Hasan, Alam, Amin, dan Rahaman (2015) pada Dhaka Stock 

Exchange. Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury dan Sharmin (2013) 
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bahkan menemukan bahwa kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Ketiga, inflasi berpengaruh positif terhadap return saham yang tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Ahmed dan Mustafa (2012) yang dilakukan pada indeks 

KSE-100 di Pakistan serta Hsing (2011) pada indeks pasar saham Afrika 

Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirui, 

Wawire dan Onono (2014) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Keempat, nilai tukar berpengaruh negatif terhadap return saham sesuai 

dengan hasil penelitian Kirui, Wawire dan Onono (2014). Namun hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hsing (2011) menyatakan bahwa 

nominal efektif nilai tukar berpengaruh negatif terhadap return saham.  

Kelima, kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap return saham. hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apergis (2015) padapasar modal di 

US. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa risiko kebijakan berpengaruh 

terhadap return saham. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lag return saham, volume 

perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah 

berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN. Dengan demikian perlu 

dipertimbangkan bagi investor, pemerintah, maupun perseroan untuk 

mengurangi risiko terjadinya penurunan return saham konstruksi BUMN. 

Berpengaruhnya volume perdagangan terhadap return saham menunjukkan 

kesesuaian dengan teori Dow. Sedangkan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa inflasi dan nilai tukar yang merupakan variabel makroekonomi 

berpengaruh terhadap return saham juga sesuai dengan teori q Tobin.  
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Dengan demikian, faktor-faktor di atas yang berpengaruh terhadap return 

saham perlu dipertimbangkan lagi oleh investor, perusahaan maupun pemerintah 

untuk mengurangi risiko adanya penurunan nilai return saham.  Bagi investor 

pasar modal merupakan salah satu alternatif tempat berinvestasi yang memiliki 

risiko tinggi namun pengembaliannya juga tinggi. Tujuan investor berinvestasi di 

pasar modal tentunya untuk bisa mendapatkan keuntungan di masa depan yang 

bisa meningkatkan pendapatannya. Dengan memperhatikan beberapa faktor 

yang telah diteliti di atas bisa membantu investor dalam pengambilan keputusan 

saat berinvestasi sehingga diharapkan pendapatan investor akan mengalami 

peningkatan. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut tentunya 

konsumsi dari masyarakatpun akan mengalami peningkatan. Dan tentunya hal ini 

akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.  

Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi 

kegiatan perusahaan diaharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yang pada 

akhirnya akan meningkatkan return yang dihasilkan. Pengendalian inflasi dan 

nilai tukar tentunya diperlukan untuk mengurangi adanya risiko kerugian atas 

investasi. Pemerintah perlu menstabilkan inflasi dengan menggunakan kebijakan 

moneter maupun fiskal yang diharapkan risiko terjadinya kerugian investasi akan 

menurun. Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi agar masih berada pada 

inflasi ringan yang bisa memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih giat 

bekerja, menabung dan juga berinvestasi. Selain itu nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing juga perlu distabilkan karena pengaruhnya yang negatif 

terhadap kegiatan di pasar modal. 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kebijakan-kebijakan yang 

telah dibuat dalam rangka percepatan pembangunan nasional memberikan 

sentimen terhadap emiten-emiten konstruksi BUMN. Namun ternyata masih ada 
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beberapa hal yang mengahambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Seperti 

masalah teknis mengenai akuisisi lahan dan juga realisasi penyerapan anggaran. 

Pemerintah perlu mencari solusi atas masalah ini karena bisa menghambat 

proyek pembangunan yang direncanakan. Jika proyeknya terhambat maka 

kinerja perusahaan akan mengalami penurunan dan tentunya akan mengurangi 

return perusahaan tersebut. Jika pemerintah mampu menstabilkan 

makroekonomi dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat 

pembangunan tentunya akan memberikan dampak yang besar. Pertama, dengan 

adanya kebijakan-kebijakan tersebut bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang 

tentunya keuntungan perusahaan akan mengalami peningkatan. Kedua, hal ini 

akan membuat keinginan masyarakat untuk berinvestasi meningkat dan tentunya 

dari investasi ini akan memberikan peningkatan pendapatan di masyarakat. 

Selain itu bisa membantu lancarnya aliran modal melalui pasar modal negara 

tersebut. Ketiga, pembangunan ekonomi akan cepat terselesaikan yang akan 

membantu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga tujuan–tujuan 

yang tertuang dalam Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan pemerintah terhadap return 

saham konstruksi BUMN. Setelah dilakukan pengujian dan analisis mengenai 

pengaruh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar, dan 

kebijakan pemerintah terhadap  return saham konstruksi BUMN yang diamati 

mulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 maka didapatkan beberapa 

kesimpulan. 

Pertama, return saham konstruksi BUMN pada periode sebelumnya 

berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN pada periode saat ini. Hal 

ini dikarenakan ekspektasi dari investor yang beranggapan bahwa saham yang 

sudah mengalami kenaikan pada bulan sebelumnya akan mengalami penurunan 

pada bulan berikutnya karena aksi take profit. 

Kedua, volume perdagangan pada saat ini berpengaruh negatif terhadap 

return saham konstruksi BUMN. Sehingga apabila terjadi peningkatan terhadap 

volume perdagangan saham maka return saham konstruksi BUMN akan 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya aksi take profit dari investor 

yang menyebabkan volume perdagangan naik namun harga saham mengalami 

penurunan. 

Ketiga, kapitalisasi pasar baik saat ini maupun periode sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap return saham konstruksi BUMN. Hal ini disebabkan 

oleh saham dengan kapitalisasi pasar yang besar memiliki prospek yang bagus 

sehingga banyak diincar investor. Saham dengan kapitalisasi pasar yang tinggi 
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dianggap lebih mudah untuk diperjualbelikan. Akibatnya harga saham tersebut 

akan meningkat sehingga return saham pun akan naik.  

Keempat, Inflasi berpengaruh positif baik pada saat ini maupun dua periode 

sebelumnya terhadap return saham konstruksi BUMN. Pengaruh positif ini terjadi 

karena adanya inflasi ringan. Dengan adanya inflasi ringan menyebabkan 

masyarakat giat untuk bekerja, menabung dan juga melakukan investasi. 

Sehingga kesempatan berinvestasi semakin besar. 

Kelima, nilai tukar pada saat ini berpengaruh negatif terhadap return saham 

konstruksi BUMN. Pengaruh negatif ini ditunjukkan oleh variabel nilai tukar pada 

periode saat ini. Adanya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat menyebabkan biaya produksi naik sehingga kemampuan perusahaan 

akan menghasilkan return akan mengalami penurunan. 

Keenam, kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap return saham 

konstruksi BUMN. Kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo memberikan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan masa 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan masih 

adanya kendala dalam realisasi anggaran dan juga masalah akuisisi lahan dalam 

percepatan pembangunan nasional yang akan berpengaruh terhadap kegiatan 

perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Berdasakan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa lag return 

saham, volume perdagangan,kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar dan kebijakan 

pemerintah berpengaruh terhadap return saham konstruksi BUMN terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan atas keterbatasan dari penelitian yang 

dilakukan. 
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Pertama, bagi peneliti yang merasa tertarik untuk mengkaji bidang yang 

sama dengan penelitian ini disarankan untuk menggunakan variabel lain yang 

dimungkinkan mempunyai pengaruh terhadap return saham karena model ini 

masih bisa terus dikembangkan lagi. Misalnya variabel Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan juga realisasi belanja pemerintah yang bisa 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan periode yang lebih baru lagi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham. 

Kedua, sebaiknya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat menjaga 

kondisi inflasi dan nilai tukar yang mempengaruhi investasi yang ada di pasar 

modal. Pemerintah perlu membuat kebijakan mengenai transformasi kebijakan di 

level pelaksanaan (teknis) khususnya terkait akuisisi lahan dan mekanisme 

penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan masalah penyerapan anggaran dan 

hingga masalah lahan serta kebijakan non fiskal lainnya masih menjadi 

hambatan utama dalam tahap pembangunan. Karena berbagai masalah ini bisa 

menyebabkan penurunan kinerja perseroan. Peningkatan anggaran 

pembangunan serta penyertaan modal yang diberikan kepada perusahaan 

konstruksi akan sia-sia apabila masalah teknis masih belum diperbaiki. Pada 

akhirnya tujuan untuk mendorong kinerja ekonomi dan khususnya sektor 

konstruksi menjadi tidak tercapai optimal. 

Ketiga, bagi investor sebaiknya mempertimbangkan factor return saham 

periode sebelumnya, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, inflasi, nilai tukar 

dan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan berinvestasi dengan 

mempertimbangkan bagaimana pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Data Sebelum Diolah 

Kode Periode RETURN 
VOLUME 
PERDAGANGAN(%) 

KAPITALISASI 
PASAR(%) INFLASI(%) 

NILAI 
TUKAR(%) KEBIJAKAN 

ADHI Jan-13 13.64% 6.43 -88.64 1.03 0.63 0 

ADHI Feb-13 28.25% -17.87 28.75 0.75 -0.32 0 

ADHI Mar-13 20.86% -29.41 20.39 0.63 0.54 0 

ADHI Apr-13 -4.03% 8.27 -4.03 -0.1 0.03 0 

ADHI May-13 31.09% 17.22 31.09 -0.03 0.82 0 

ADHI Jun-13 -14.74% 4.78 -14.74 1.03 1.3 0 

ADHI Jul-13 -7.52% -2.11 -7.52 3.29 3.51 0 

ADHI Aug-13 -35.61% -22.17 -35.61 1.12 6.29 0 

ADHI Sep-13 2.27% 514.03 2.27 -0.35 6.31 0 

ADHI Oct-13 -3.70% -45.57 -3.7 0.09 -3.26 0 

ADHI Nov-13 -17.95% -60.7 -17.95 0.12 6.61 0 

ADHI Dec-13 -5.63% 28.56 -5.63 0.55 1.77 0 

ADHI Jan-14 17.88% 36.5 17.88 1.07 0.3 0 

ADHI Feb-14 31.46% 46.83 31.46 0.26 -4.84 0 

ADHI Mar-14 27.99% -25.4 27.99 0.08 -1.98 0 

ADHI Apr-14 -0.33% 55.22 -0.33 -0.02 1.12 0 

ADHI May-14 4.86% -42.25 4.86 0.16 0.69 0 

ADHI Jun-14 -11.02% -37.6 -11.02 0.43 3.08 0 

ADHI Jul-14 11.67% 111.39 11.67 0.93 -3.16 0 

ADHI Aug-14 -1.29% -55.93 -1.29 0.47 1.09 0 

ADHI Sep-14 -9.93% -44.78 -9.93 0.27 4.22 0 

ADHI Oct-14 -0.36% 156.93 -0.36 0.47 -1.06 1 

ADHI Nov-14 0.91% 34.07 0.91 1.5 0.94 1 

ADHI Dec-14 25.18% 64.15 25.18 2.46 2 1 

ADHI Jan-15 6.18% -38.25 6.18 -0.24 1.49 1 

ADHI Feb-15 -6.90% -9.71 -6.9 -0.36 1.89 1 

ADHI Mar-15 -11.19% -42.75 -11.19 0.17 1.72 1 

ADHI Apr-15 -9.49% -2.34 -9.49 0.36 -1.12 1 

ADHI May-15 -9.40% -20.11 -9.4 0.50 2.12 1 

ADHI Jun-15 -19.36% 47.86 -19.36 0.54 0.92 1 

ADHI Jul-15 13.86% 95.65 13.86 0.93 1.12 1 

ADHI Aug-15 -13.26% -45.46 -13.26 0.39 4.05 1 

ADHI Sep-15 12.78% 43.22 12.78 -0.05 4.49 1 

ADHI Oct-15 -0.89% 128.79 95.92 -0.08 -6.95 1 

ADHI Nov-15 -0.45% -55.04 -1.35 0.21 1.47 1 

ADHI Dec-15 -3.60% -41.26 -2.73 0.96 -0.33 1 
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Lampiran 1 : Data Sebelum Diolah (Lanjutan) 

Kode Periode RETURN 
VOLUME 
PERDAGANGAN(%) 

KAPITALISASI 
PASAR(%) INFLASI(%) 

NILAI 
TUKAR(%) KEBIJAKAN 

PTPP Jan-13 4.82% 47.22 4.82 1.03 0.63 0 

PTPP Feb-13 5.75% -32.1 5.75 0.75 -0.32 0 

PTPP Mar-13 30.43% 88.57 30.43 0.63 0.54 0 

PTPP Apr-13 18.33% -12.69 18.33 -0.1 0.03 0 

PTPP May-13 23.24% 5.34 23.24 -0.03 0.82 0 

PTPP Jun-13 -22.86% 11.78 -22.86 1.03 1.3 0 

PTPP Jul-13 5.19% 7.49 5.19 3.29 3.51 0 

PTPP Aug-13 -25.35% -23.05 -25.35 1.12 6.29 0 

PTPP Sep-13 5.66% 90.97 5.66 -0.35 6.31 0 

PTPP Oct-13 16.96% -30.01 16.96 0.09 -3.26 0 

PTPP Nov-13 -12.21% -58.5 -12.21 0.12 6.61 0 

PTPP Dec-13 0.87% 12.99 0.87 0.55 1.77 0 

PTPP Jan-14 16.38% -17.52 16.38 1.07 0.3 0 

PTPP Feb-14 4.07% 42.77 4.07 0.26 -4.84 0 

PTPP Mar-14 30.25% 24.69 30.25 0.08 -1.98 0 

PTPP Apr-14 0.82% -9.09 0.82 -0.02 1.12 0 

PTPP May-14 3.52% -40.83 3.52 0.16 0.69 0 

PTPP Jun-14 -3.14% -22.48 -3.14 0.43 3.08 0 

PTPP Jul-14 22.16% 79.46 22.16 0.93 -3.16 0 

PTPP Aug-14 9.07% -42.49 9.07 0.47 1.09 0 

PTPP Sep-14 -12.78% 2.18 -12.78 0.27 4.22 0 

PTPP Oct-14 22.33% 47.17 22.33 0.47 -1.06 1 

PTPP Nov-14 16.35% -34.29 16.35 1.5 0.94 1 

PTPP Dec-14 16.83% 28.89 16.83 2.46 2 1 

PTPP Jan-15 9.51% 19 9.51 -0.24 1.49 1 

PTPP Feb-15 3.70% -33.1 3.7 -0.36 1.89 1 

PTPP Mar-15 -6.53% 29.8 -6.53 0.17 1.72 1 

PTPP Apr-15 3.43% 1.45 3.43 0.36 -1.12 1 

PTPP May-15 2.42% -50.36 2.42 0.50 2.12 1 

PTPP Jun-15 -13.68% 10.16 -13.68 0.54 0.92 1 

PTPP Jul-15 12.54% 2.59 12.54 0.93 1.12 1 

PTPP Aug-15 -15.24% 25.35 -15.24 0.39 4.05 1 

PTPP Sep-15 4.68% -33.74 4.68 -0.05 4.49 1 

PTPP Oct-15 9.96% 16.32 9.96 -0.08 -6.95 1 

PTPP Nov-15 -4.86% -52.2 -4.86 0.21 1.47 1 

PTPP Dec-15 6.90% -27.83 6.9 0.96 -0.33 1 
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Lampiran 1 : Data Sebelum Diolah (Lanjutan) 

Kode Periode RETURN 
VOLUME 
PERDAGANGAN(%) 

KAPITALISASI 
PASAR(%) INFLASI(%) 

NILAI 
TUKAR(%) KEBIJAKAN 

WIKA Jan-13 11.49% 7.75 -46.29 1.03 0.63 0 

WIKA Feb-13 7.27% 14.31 7.27 0.75 -0.32 0 

WIKA Mar-13 14.41% 31.33 14.41 0.63 0.54 0 

WIKA Apr-13 18.52% -51.33 18.52 -0.1 0.03 0 

WIKA May-13 17.71% -18.11 18.05 -0.03 0.82 0 

WIKA Jun-13 -27.43% 42.25 -27.28 1.03 1.3 0 

WIKA Jul-13 1.22% 21.37 1.23 3.29 3.51 0 

WIKA Aug-13 -16.14% -54.81 -16.14 1.12 6.29 0 

WIKA Sep-13 10.34% 33.77 10.34 -0.35 6.31 0 

WIKA Oct-13 0.00% -81.84 0 0.09 -3.26 0 

WIKA Nov-13 -14.06% -27.9 -14.06 0.12 6.61 0 

WIKA Dec-13 -4.24% -22.35 -4.23 0.55 1.77 0 

WIKA Jan-14 23.42% 33.79 23.42 1.07 0.3 0 

WIKA Feb-14 10.00% 43.02 10 0.26 -4.84 0 

WIKA Mar-14 11.42% -0.89 11.42 0.08 -1.98 0 

WIKA Apr-14 -5.23% 29.38 -5.23 -0.02 1.12 0 

WIKA May-14 3.53% -75.89 3.56 0.16 0.69 0 

WIKA Jun-14 -5.54% -125.52 -5.43 0.43 3.08 0 

WIKA Jul-14 19.64% 48.46 19.64 0.93 -3.16 0 

WIKA Aug-14 8.30% -32.04 8.3 0.47 1.09 0 

WIKA Sep-14 -9.23% -16.38 -9.23 0.27 4.22 0 

WIKA Oct-14 9.79% 22.05 9.79 0.47 -1.06 1 

WIKA Nov-14 5.07% -53.5 5.07 1.5 0.94 1 

WIKA Dec-14 22.46% 19.53 22.46 2.46 2 1 

WIKA Jan-15 1.77% 6.61 1.77 -0.24 1.49 1 

WIKA Feb-15 -2.27% -1.23 -2.27 -0.36 1.89 1 

WIKA Mar-15 -4.51% -37.07 -4.51 0.17 1.72 1 

WIKA Apr-15 -14.59% -2.69 -14.59 0.36 -1.12 1 

WIKA May-15 5.19% 18.65 5.19 0.50 2.12 1 

WIKA Jun-15 -20.22% -48.85 -20.22 0.54 0.92 1 

WIKA Jul-15 5.99% 23.75 5.99 0.93 1.12 1 

WIKA Aug-15 4.14% 14.27 4.14 0.39 4.05 1 

WIKA Sep-15 -6.33% -79.65 -6.33 -0.05 4.49 1 

WIKA Oct-15 13.51% 29.63 13.51 -0.08 -6.95 1 

WIKA Nov-15 -4.25% -74.99 -4.25 0.21 1.47 1 

WIKA Dec-15 -6.22% 28 -6.22 0.96 -0.33 1 
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Lampiran 1 : Data Sebelum Diolah (Lanjutan) 

Kode Periode RETURN 
VOLUME 
PERDAGANGAN(%) 

KAPITALISASI 
PASAR(%) INFLASI(%) 

NILAI 
TUKAR(%) KEBIJAKAN 

WSKT Jan-13 4.44% -44.45 4.44 1.03 0.63 0 

WSKT Feb-13 29.79% 94.81 29.79 0.75 -0.32 0 

WSKT Mar-13 18.03% -3.36 18.03 0.63 0.54 0 

WSKT Apr-13 6.94% -20.52 6.94 -0.1 0.03 0 

WSKT May-13 36.36% 26.54 36.36 -0.03 0.82 0 

WSKT Jun-13 -26.67% 45.64 -26.67 1.03 1.3 0 

WSKT Jul-13 2.60% -31.08 2.6 3.29 3.51 0 

WSKT Aug-13 -30.38% -20.21 -30.38 1.12 6.29 0 

WSKT Sep-13 7.27% 47.66 7.27 -0.35 6.31 0 

WSKT Oct-13 1.69% -31.11 1.69 0.09 -3.26 0 

WSKT Nov-13 -24.17% -26.08 -24.17 0.12 6.61 0 

WSKT Dec-13 -10.99% -10.41 -10.99 0.55 1.77 0 

WSKT Jan-14 33.33% 67.53 33.33 1.07 0.3 0 

WSKT Feb-14 23.15% 6.17 23.15 0.26 -4.84 0 

WSKT Mar-14 14.29% 22.66 14.29 0.08 -1.98 0 

WSKT Apr-14 -1.97% -6.74 -1.97 -0.02 1.12 0 

WSKT May-14 -3.36% -57.45 -3.25 0.16 0.69 0 

WSKT Jun-14 -5.56% 1.97 -5.4 0.43 3.08 0 

WSKT Jul-14 19.12% 131.06 19.21 0.93 -3.16 0 

WSKT Aug-14 11.73% -22.91 11.73 0.47 1.09 0 

WSKT Sep-14 -7.73% 6.83 -7.73 0.27 4.22 0 

WSKT Oct-14 16.17% 7.49 16.17 0.47 -1.06 1 

WSKT Nov-14 7.73% -41.1 8.12 1.5 0.94 1 

WSKT Dec-14 40.67% 48.73 41.05 2.46 2 1 

WSKT Jan-15 16.67% 15.38 16.67 -0.24 1.49 1 

WSKT Feb-15 5.83% -27.03 5.83 -0.36 1.89 1 

WSKT Mar-15 -1.93% -14.81 -1.93 0.17 1.72 1 

WSKT Apr-15 -3.37% -46.57 -3.37 0.36 -1.12 1 

WSKT May-15 -1.16% -34.37 0.73 0.50 2.12 1 

WSKT Jun-15 -10.59% 38.09 -10.59 0.54 0.92 1 

WSKT Jul-15 16.45% 89.73 59.36 0.93 1.12 1 

WSKT Aug-15 -9.32% -38.06 -9.32 0.39 4.05 1 

WSKT Sep-15 -3.43% -20.15 -3.43 -0.05 4.49 1 

WSKT Oct-15 5.16% 118.21 5.16 -0.08 -6.95 1 

WSKT Nov-15 -1.53% -30.03 -1.51 0.21 1.47 1 

WSKT Dec-15 4.05% -36.31 4.06 0.96 -0.33 1 
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Lampiran 2 : Hasil Regresi Panel Dinamis 

Dependent Variable: R   

Method: Panel Generalized Method of Moments  

Transformation: First Differences  

Date: 06/13/16   Time: 16:01   

Sample (adjusted): 2013M04 2015M12  

Periods included: 33   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 132  

Difference specification instrument weighting matrix 

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Instrument specification: @DYN(R,-2,-4) VP VP(-1) KP KP(-1) INF INF(-1) 

        INF(-2) ER ER(-1) @LEV(PO)  

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     R(-1) -0.149037 0.036100 -4.128446 0.0001 

R(-2) 0.051465 0.028743 1.790508 0.0759 

VP -0.014322 0.005721 -2.503257 0.0136 

VP(-1) -0.008656 0.010546 -0.820809 0.4134 

KP 0.668614 0.133506 5.008107 0.0000 

KP(-1) 0.078533 0.029125 2.696419 0.0080 

INF 1.978576 0.750244 2.637243 0.0095 

INF(-1) 0.267287 0.187079 1.428740 0.1557 

INF(-2) 3.391285 1.163944 2.913616 0.0043 

ER -0.764363 0.203351 -3.758834 0.0003 

ER(-1) -0.519598 0.286961 -1.810692 0.0727 

PO -3.260902 1.624623 -2.007175 0.0470 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (first differences)  
     
     Mean dependent var -0.625758     S.D. dependent var 20.30546 

S.E. of regression 10.43026     Sum squared resid 13054.84 

J-statistic 110.5328     Instrument rank 108 

Prob(J-statistic) 0.147393    
     
     

 
 

Lampiran 3 : Uji Statistik Arellano-Bond 

Arellano-Bond Serial Correlation Test  

Equation: Untitled   

Date: 06/13/16   Time: 16:01   

Sample: 2013M01 2015M12   

Included observations: 132   
     
     Test order m-Statistic  rho      SE(rho) Prob.  
     
     AR(1) -7.582516 -5970.506100 787.404378 0.0000 

AR(2) -0.156295 -118.355922 757.258827 0.8758 
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