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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setelah sempat mengalami krisis ekonomi lima belas tahun yang lalu 

atau tepatnya pada tahun 1998, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang pesat karena pada tahun-tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mencapai rata-rata 5,9% per tahun. Sektor riil terutama sektor 

property & real estate merupakan salah satu sektor yang mampu memacu 

bangkitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini. Sepanjang tahun 

2010, sektor properti berkontribusi sekitar 9,4 % pada Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia (Rumah 123, 2011). Berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2010, penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa (BPS, 2010). 

Berkaca dari jumlah penduduk sebesar itulah maka tidak heran tingginya 

permintaan kebutuhan akan sektor properti jumlahnya semakin besar pula 

khususnya perumahan. Selain meningkatnya jumlah permintaan perumahan, 

pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi juga memacu semakin 

meningkatnya permintaan jenis sektor properti lainnya seperti pusat 

perkantoran, apartemen, mall, hotel dan lainnya. Tingginya jumlah angka 

permintaan tersebut akan berimbas langsung pada tumbuhnya sektor properti 

yang tentunya akan berkontribusi positif juga pada perekonomian Indonesia. 

Dalam beberapa tahun belakangan ini sektor properti dalam negeri terus 
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berkembang pesat yang ditandai dengan kenaikan tingkat permintaan yang 

tinggi. Menurut Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), tingginya angka 

permintaan properti didorong oleh semakin meningkatnya daya beli 

konsumen dan membaiknya iklim investasi dalam negeri, pada tahun 2012 

semester pertama saja kinerja sektor properti meningkat rata – rata 12% dan 

mengalami kenaikan menjadi 13% pada semester kedua. Membaiknya iklim 

investasi yang semakin kondusif serta didukung oleh optimisme para pelaku 

usaha, maka semakin memberi pengaruh positif pula terhadap tingginya 

permintaan properti dalam negeri (BI, 2012). Dalam kurun waktu belakangan 

ini sektor properti mampu menjadi sektor penting yang berkontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan semakin membaiknya 

kondisi perekonomian Indonesia, diharapkan berimbas pula pada 

pertumbuhan properti. Walaupun krisis perekonomian global sedang melanda 

sebagaian negara – negara di Eropa, nampaknya hal itu tidak terlalu berimbas 

ke Indonesia. Terlebih dalam kurun beberapa tahun ini masyarakat kelas 

menengah di Indonesia juga semakin meningkat.  Menaiknya tingkat ekspansi 

bisnis properti yang begitu tinggi menandakan banyaknya investor yang 

menginvestasikan sejumlah modalnya untuk berinvestasi di industri properti 

& real estate. Tentunya dengan menginvestasikan modalnya tersebut investor 

menaruh ekspektasi yang begitu besar untuk mendapatkan return dari modal 

yang telah diinvestasikan sebelumnya.  
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Investor yang akan berinvestasi di bidang properti biasanya 

berorientasi untuk jangka panjang yang akan terus bertumbuh seiring dengan 

stabilnya pertumbuhan ekonomi. Sektor properti sangat dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian Indonesia sendiri. Pada tahun 2011 perekonomian 

Indonesia tumbuh 6.49% yang mencapai pertumbuhan tertinggi dalam kurun 

waktu sepuluh tahun terakhir (BI, 2011). Pertumbuhan tersebut juga turut 

serta dalam memicu pertumbuhan pada sektor property & real estate saat ini. 

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat saat ini setelah krisis ekonomi 

yang sempat melanda merupakan situasi yang kondusif  bagi perkembangan 

industri properti. Pada tahun 2010 laju perekonomian Indonesia tumbuh 

sebesar 6.22% terhadap tahun 2009 yang hanya 4.63%. Laju pertumbuhan 

ekonomi yang terlihat dalam perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) 

tahun 2009 hingga 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terlebih 

pada tahun 2011 yang mencapai 6.49% walaupun sempat merosot pada tahun 

2012. Dalam kurun empat tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus 

tumbuh stabil dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat 

pertumbuhan tertinggi sekaligus paling stabil di dunia. Hal ini ditunjang 

dengan semakin kondusifnya indikator makro ekonomi. Berikut gambar yang 

menampilkan pertumbuhan Growth Domestic Product (GDP) pada semua 

sektor ekonomi. 
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 Sumber : Badan Pusat Statistik. Data diolah  

Gambar 1.1 

Grafik laju pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2008 – 2012 (persen). 

Dalam grafik diatas terlihat bagaimana laju pertumbuhan PDB 

Indonesia tahun 2008 – 2012 sempat anjlok pada tahun 2009 yang hanya 

sebesar 4.63%, hal ini disebakan karena adanya pengaruh dari krisis ekonomi 

global pada tahun 2008. Laju pertumbuhan PDB Indonesia terlihat puncaknya 

pada tahun 2011 yang mencapai 6.4%. Namun kenaikan yang signifikan 

tersebut menurun sedikit pada tahun 2012. 

Dalam penelitian ini, ada empat variabel makro ekonomi yang 

digunakan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

dan nilai tukar rupiah. Dalam tabel berikut  ini menjelaskan bagaimana 

kondisi pertumbuhan makro ekonomi yang terjadi dalam waktu empat tahun 

belakangan ini : 
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Tabel 1.1 

Indikator Makro Ekonomi Indonesia 

Tahun 2009 – 2012 

NO 

Indikator 

Makro 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 PDB 4.50% 6.90% 6.50% 6.10% 

2 Inflasi 2.80% 7.00% 3.80% 4.30% 

3 Tingkat Suku 

Bunga 

6.50% 6.50% 6.00% 5.75% 

4 Nilai Tukar (IDR 

– USD) 

10.404 9.085 8.773 9.386 

              Sumber : Buku tahunan terbitan Bank Indonesia triwulan IV – 2012. 

Seperti yang tertera pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang dilihat dari Product Domestic Bruto (PDB) mengalami fluktuasi. Dari 

tahun 2009 sampai 2010 PDB Indonesia mengalami kenaikan yang cukup 

besar hingga mencapai 2.40%. Kenaikan ini disebabkan membaiknya kinerja 

ekspor dan investasi yang tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah tangga 

yang tetap kuat. Namun pada tahun 2011, terjadi penurunan pada angka 

6.50%. PDB Indonesia lagi – lagi mengalami penurunan pada tahun 2012 

yakni 6.10% yang ditopang oleh permintaan domestik, namun angka ini 

dianggap baik di tengah ekonomi dunia yang tumbuh melambat.  

http://www.bi.go.id/
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Pada tabel diatas, inflasi pada 2009 yakni 2.80%. Angka inflasi ini 

merupakan yang terendah dalam 4 tahun belakangan ini, hal ini tidak terlepas 

dari pengaruh kebijakan Bank Indonesia dalam memulihkan kepercayaan 

pasar sehingga nilai tukar rupiah yang berada dalam tren menguat 

(www.bi.go.id). Peningkatan inflasi yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 

7.00% akibat pengaruh faktor eksternal dan faktor domestik yang terjadi 

sepanjang tahun 2010. Tingkat inflasi pada tahun 2011 justru menurun drastis 

sebesar 3.80% yang dipicu kenaikan harga beras, angka ini masih dibawah 

target pemerintah yakni sebesar 5.65%. Inflasi yang hanya pada angka 3.80% 

merupakan yang terendah di kawasan Asia Pasifik. Inflasi pada tahun 2012 

sebesar 4.30% mengindikasikan bahwa inflasi tetap terkendali karena 

kebijakan pemerintah yang mampu mendorong kestabilan harga. Inflasi yang 

tinggi dapat menyebabkan jatuhnya harga saham di pasar, sementara itu 

inflasi yang sangat rendah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 

menjadi sangat lamban yang pada akhirnya harga saham juga akan ikut 

bergerak lamban ( Samsul,2006 : 201).  

Pada indikator suku bunga, tahun 2009 dan 2010 tidak mengalami 

perubahan yaitu tetap pada level 6.50%. Angka tersebut dipandang cukup baik 

bagi proses pemulihan perekonomian yang sempat terpuruk sebelumnya. 

Namun angka tersebut menurun pada tahun 2011 setelah dipangkas sebesar 50 

poin menjadi 6.00% yang sungguh diluar prediksi oleh semua kalangan. 

Angka tersebut menurun lagi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 5.75% .  

http://www.bi.go.id/
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Nilai tukar rupiah pada tahun 2009 sebesar 10.404. Kemudian nilai 

tukar rupiah menguat cukup signifikan pada tahun 2010 sebesar 9.085, 

penguatan ini disebabkan oleh derasnya aliran masuk modal asing. Pada tahun 

2011, nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami penguatan lagi sebesar 

8.773. Namun penguatan ini tidak berlanjut pada tahun 2012 yang mengalami 

tekanan depresiasi, sehingga nilai tukar rupiah hanya sebesar 9.386. 

Kemudian Bank Indonesia mampu meresponnya dengan langkah melakukan 

stabilisasi nilai tukar, sehingga tetap mampu untuk menjaga kestabilan nilai 

tukar rupiah. 

Menurut Sukirno (2013:423), pertumbuhan ekonomi merupakan 

perkembangan fiskal produksi yang terdiri atas barang dan jasa yang berlaku 

di suatu negara, diantaranya pertambahan dan jumlah produksi barang 

industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, 

pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. 

Tingkat laju inflasi didasarkan pada kekuatan permintaan dan 

penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku 

pasar atau masyarakat, salah satu faktornya adalah ekspektasi terhadap laju 

inflasi di masa yang akan datang (Erawati & Llewelyn, 2002:99) 

Tingkat suku bunga adalah salah satu faktor ekonomi yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Meningkatnya suku bunga berakibat pada 

turunnya harga saham, begitupun sebaliknya (Mohammad, 2006:201 dalam 

Octafia 2013:2). 
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Berlianta (2006:1) mengungkapkan pengertian bahwa valuta asing 

sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran 

yang sah di negara lain. Jadi, suatu mata uang dapat dianggap sebagai valuta 

asing tergantung dari siapa yang melihat. Bagi penduduk di negara yang 

bukan negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing atau valas 

dan juga sebaliknya penduduk di negara asal mata uang tidak menyebutnya 

seperti demikian. 

Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor property dan real 

estate 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dapat menjadi sinyal 

yang baik untuk melakukan investasi maupun sebaliknya. Karena dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak baik pada daya beli 

masyarakat sehingga mampu meningkatkan permintaan terhadap produk 

investasi pada sektor property & real estate. Kenaikan jumlah peningkatan 

permintaan terhadap produk properti maka akan semakin meningkatkan profit 

perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham pada 

perusahaan yang bergerak di sektor property & real estate.  

 Kaitan antara tingkat inflasi dengan sektor property dan real estate 

Meningkatnya inflasi memiliki dampak yang tidak baik bagi industri 

properti. Meningkatnya angka inflasi berimbas pada naiknya harga berbagai 
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macam bahan baku bangunan yang digunakan untuk membangun produk 

properti. Dampak ini akan menyebabkan menurunnya permintaan pada sektor 

properti   karena rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu, dampak inflasi 

juga membuat keuntungan yang diambil oleh perusahaan semakin kecil. Hal 

itu juga berpengaruh pada turunnya harga saham pada emiten sektor property 

& real estate. Sehingga investor kurang berminat untuk berinvestasi pada 

sektor ini. 

 Kaitan antara tingkat suku bunga dengan sektor property dan real estate 

Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi minat investor 

untuk berinvestasi pada sektor property & real estate, investor akan 

mengalihkan investasinya ke instrument pasar uang seperti deposito. Namun 

ketika tingkat suku bunga rendah, investor lebih memilih untuk berinvestasi 

pada sektor property & real estate, sehingga perusahaan yang bergerak di 

bidang ini akan mengalami peningkatan jumlah permintaan pada produk 

propertinya yang juga bisa berdampak baik pada harga saham emiten.   

 Kaitan antara nilai tukar rupiah dengan sektor property dan real estate 

Investor yang akan menanamkan investasinya pada sektor property & 

real estate tentunya akan melihat nilai tukar rupiah sebagai langkah 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Apabila kurs menguat, maka 

investor menilai kondisi perekonomian sedang baik dan dapat memutuskan 
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untuk bisa berinvestasi pada sektor properti. Perusahaan pada sektor property 

& real estate  pada umumnya juga melihat kurs rupiah karena terkait dengan 

bahan baku impor yang digunakan pada sejumlah proyek propertinya.  

Dalam perkembangannya, saham telah menjadi pilihan bagi pihak 

yang mempunyai kelebihan dana dalam hal ini kapasitasnya sebagai investor 

untuk menjadikan saham sebagai proyek investasi mereka di pasar modal. 

Dengan berinvestasi saham di pasar modal, investor berharap untuk 

mendapatkan return saham dari investasi yang mereka tanam dengan harapan 

mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Investor tentunya tidak ingin 

mengalami kerugian pada investasi yang mereka tanamkan karena dalih 

mereka untuk berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang sesuai dengan jumlah yang telah diinginkan. Dengan semakin 

bangkitnya pasar modal di Indonesia, khususnya sektor property & real estate 

yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian 

Indonesia. Minat investor juga semakin bertambah dalam menanamkan 

dananya pada instrument saham. Pesatnya perkembangan pasar modal saat ini  

diikuti oleh semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang go public  dan 

mendaftar di Bursa Efek Indonesia.  Daftar emiten sektor properti & real 

estate yang listing di Bursa Efek Indonesia sendiri jumlahnya ada 45 emiten 

dari tahun 2009 hingga tahun 2012, jumlah ini diprediksi akan terus 

bertambah seiring berkembangnya ekonomi nasional secara keseluruhan. 
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Peran investor tentunya berpengaruh terhadap perkembangan pasar 

modal di Indonesia saat ini. Investor yang melakukan transaksi di pasar modal 

secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan pasar modal. 

Sebelum melakukan pembelian saham, investor tentunya terlebih dahulu 

melakukan penilaian pada saham emiten yang akan dipilihnya. Investor yang 

terlebih dahulu melakukan penilaian saham harus memperhatikan beberapa 

aspek terutama bagaimana kemampuan emiten tersebut untuk mampu 

menghasilkan keuntungan pada investasi yang telah dipilihnya. Apabila laba 

perusahaan terdapat peningkatan, maka harga saham pun juga mengalami 

peningkatan.  

Sehubungan dengan uraian diatas, penelitian ini merupakan salah satu 

upaya untuk lebih memperluas riset dalam bidang pasar modal terlebih pada 

return indeks, khususnya analisis mengenai pengaruh faktor makro ekonomi 

terhadap return indeks sektor property & real estate yang terjadi di Indonesia.  

Setidaknya ada dua pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan. 

Pertama, topik penelitian ini sepertinya sektor properti tengah menjadi isu 

yang menjadi pembicaraan hangat dan terus tumbuh bagi kalangan yang 

menggeluti bidang properti. Kedua, pada periode tahun 2009 – 2012 sektor 

property & real estate tumbuh dengan pesatnya. Hal ini bisa dilihat dari 

semakin meningkatnya pembangunan apartemen, hotel, perumahan, rumah 

dan toko, rumah dan kantor, pusat perbelanjaan dan lainnya. Dengan melihat 

peningkatan pembangunan tersebut berarti menandakan adanya pangsa pasar 
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yang besar pada sektor property & real estate di Indonesia. Informasi ini bisa 

menjadi sinyal positif bagi para investor yang kemudian meresponnya dengan 

membeli saham emiten property & real estate di pasar modal.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

meneliti tentang pengaruh antara nilai tukar, suku bunga, laju inflasi, dan 

pertumbuhan GDP terhadap indeks harga saham sektor properti dengan 

periode pengamatan tahun 2000 – 2008 yang telah dilakukan oleh Thobarry 

(2009) yang menemukan adanya pengaruh  nilai tukar dollar terhadap rupiah, 

suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan GDP memiliki pengaruh terhadap 

indeks harga saham sektor properti, namun secara parsial variabel nilai tukar 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham sektor 

properti, sedangkan laju inflasi ditemukan memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap indeks saham sektor properti. 

 Sedangkan dalam penelitian lainnya tentang pertumbuhan GDP 

terhadap harga saham yang dilakukan oleh Kewal (2012) bahwa tidak 

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan pertumbuhan Gross Domestic 

Product (GDP) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Pada penelitian tentang hubungan antara inflasi dengan harga saham 

telah dilakukan oleh Rakasetya et.al (2013) yang menemukan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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Penelitian tentang responsitivitas harga saham sektor properti terhadap 

dinamika ekonomi moneter di Indonesia dengan pendekatan error correction 

model yang dilakukan oleh Hardianto (2006) menyimpulkan bahwa kurs 

rupiah per dollar AS, suku bunga SBI-3 bulan, penawaran uang M2, dan suku 

bunga deposito di AS memiliki hubungan kointegrasi jangka panjang atau 

hubungan keseimbangan antara pergerakan harga saham properti di Indonesia 

dan variabel ekonomi moneter. 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh nilai tukar terhadap harga 

saham yang dilakukan oleh Mohammad et.al (2009) menemukan bahwa nilai 

tukar berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham di KSE (Karachi 

Stock Exchange), Pakistan. Penelitian lain tentang pengaruh nilai tukar 

terhadap Indeks Harga Saham sektor property & real estate yang dilakukan 

oleh Octafia (2013) dengan menggunakan pendekatan Error Correction 

Model menunjukkan nilai tukar mampu mempengaruhi indeks harga saham 

sektor property & real estate.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, 

TINGKAT INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR 

RUPIAH TERHADAP RETURN INDEKS SEKTOR PROPERTY & REAL 

ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2009 - 2012. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga, dan nilai tukar rupiah dengan dollar berpengaruh terhadap return 

indeks sektor property & real estate secara parsial dan bersama – sama 

selama tahun 2009 – 2012 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar 

rupiah dengan dollar terhadap return indeks sektor property & real estate di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) baik secara parsial maupun bersama – sama 

selama tahun 2009 – 2012. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor dan praktisi keuangan, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi informasi yang menarik dan menjadi salah 

satu masukan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan 

investasi pada saham sektor property & real estate di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Bagi emiten, melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan 

sumber masukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan perusahaan.   
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3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi tambahan referensi dan informasi yang berguna untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti, melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai 

tukar rupiah terhadap return saham sektor property & real estate di 

Bursa Efek Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan  

  Dalam sistematika penulisan ini dibahas mengenai penjelasan garis 

besar tentang isi dari masing – masing bab yang terdapat dalam penelitian 

ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : Dalam bab pembuka ini merupakan pendahuluan yang 

menyajikan  tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan dalam penelitian. 

BAB II : Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori yang digunakan, penelitian terdahulu, hipotesis 

penelitian, kerangka pemikiran, dan definisi operasional.  

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang  metode penelitian yang 

didalamnya terdapat  populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, dan metode analisis data. 
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BAB IV : Pada bab ini menerangkan tentang hasil dan pembahasan 

dimana didalamnya terdapat gambaran umum dan deskriptif 

data obyek penelitian, hasil penelitian dan analisis data. 

BAB V : Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian 

ini yang terdiri dari kesimpulan,  keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




