
BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Krisis ekonomi yg melanda Amerika Serikat telah memberikan 

dampaknya ke hampir seluruh dunia dan hampir di seluruh sektor. Krisis 

keuangan global menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia secara 

drastis pada tahun 2008 dan diperkirakan masih akan berlanjut, bahkan 

meningkat intensitasnya pada tahun 2009. Perlambatan petumbuhan ekonomi 

dunia, selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 

merosot tajam juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang 

terancam bangkrut, penurunan kapasitas produksi, dan lonjakan jumlah 

pengangguran dunia. Bagi Negara-negara berkembang situasi ini dapat merusak 

perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi.                

Krisis tidak hanya pada sistem perbankan global, namun sudah 

mempengaruhi sektor riil ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Karena sektor 

perbankan AS sedang terpuruk, kekurangan modal, dan (melihat banyaknya 

lembaga keuangan yang bangkrut) enggan meminjamkan dolarnya, termasuk ke 

bank-bank internasional di Eropa dan Asia. Akibatnya, perbankan internasional 

kekurangan dolar untuk memberi pinjaman kepada para pengusaha dunia, yang 

membutuhkan dolar untuk investasinya (untuk impor mesin, bahan baku, dan 

sebagainya), termasuk di Indonesia . (KOJA Container Terminal :2008)

 

Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan ekonomi global terhadap 

perekonomiandi Negara-negara berkembang di tengah krisis keuangan dewasa 

ini, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia termasuk di 

Indonesia, dan mengeringkan likuiditas dolar Amerika Serikat di pasar domestic 

banyak Negara. Hal ini menyebabkan pasar valas di Negara-negara maju 

maupun berkembang cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian yang 

meningkat. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai terdepresiasi pada awal 

bulan Oktober 2008, diawali dari Rp. 9.555,-/USD berkecenderungan naik dan 

terus meningkat sampai pertengahan bulan November 2008.  Bahkan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika pada tanggal 19 November 2008 mencapai Rp. 



11.957,-/USD (BI:2008). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

ini disebabkan dari banyaknya permintaan terhadap dolar Amerika oleh para 

spekulan yang bertujuan mencari keuntungan. 

Di akhir tahun 2008 dampak dari krisis global mulai terasa. Kekhawatiran 

akan timbulnya gejolak ekonomi berupa melemahnya nilai tukar Rupiah, inflasi 

yang akan menaikkan BI rate dapat memengaruhi kemampuan daya beli sektor 

rill khusunya sektor otomotif. 

Hempasan krisis global yang terjadi saat ini diperkirakan akan menekan 

perekonomian nasional. Pada tahun ini lembaga moneter internasonal (IMF) 

memprediksi bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 3,5%. 

Sementara itu pemerintah tetap optimis ekonomi akan mampu tumbuh sebesar 

4% tahun ini. Namun intinya adalah pertumbuhan ekonomi nasional akan 

melambat pada tahun ini dimana pada tahun lalu tumbuh sebesar 6,1%. Salah 

satu sektor yang akan cukup tertekan karena melemahnya perekonomian 

nasional adalah sektor otomotif. Hal ini karena ekspansi kinerja sektor otomotif 

memiliki korelasi positif yang besar dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan 

Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor) memprediksi pada tahun ini 

pasar otomotif nasional hanya akan turun sebesar 30% dari tahun lalu akibat 

krisis global (Vibinewz-stock:2009). 

Tekanan pada sektor otomotif terjadi pada 2 sisi. Dari sisi permintaan 

tekanan terjadi karena melemahnya daya beli masyarakat yang akan membuat 

permintaan akan produk otomotif melemah. Selain itu masih tingginya suku 

bunga kredit otomotif juga akan membuat permintaan melemah. Perbankan saat 

ini pun belum menurunkan suku bunga kredit karena masih ketatnya likuiditas 

dan resiko yang tinggi. 

Sementara itu dari sisi penawaran, tekanan datang dari melemahnya 

Rupiah terhadap dolar. Depresiasi rupiah ini tentunya membuat produksi 

kendaraan dan harga bahan baku meningkat. Hal ini karena sebagian besar 

bahan baku seperti komponen adalah berasal dari impor. Sementara penjualan 

dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga terjadi mismatch. Menaikan harga 

jual pun bukan suatu yang mudah saat ini karena terbatasnya daya beli 

masyarakat (Vibinewz-stock:2009). 

Pertumbuhan industri otomotif diperkirakan akan menurun di tahun ini. 

Jika pada 2008, pertumbuhan sektor ini tumbuh sekitar 12,6 persen, namun 



tahun ini diperkirakan hanya mencapai 8 persen. Hal ini disampaikan Menteri 

Perindustrian Fahmi Idris ( Kompas 21/7/2009) . 

Pada kesempatan yang sama, Fahmi mengakui pengembangan 

kendaraan bermotor nasional masih mengalami berbagai kendala di antaranya 

belum seluruhnya industri pendukung seperti bahan baku dan komponen yang 

dibuat di dalam negeri. Padahal untuk mendukung perkembangan industri 

otomotif, industri komponen dan bahan baku juga harus berkembang. 

Krisis keuangan dan naiknya BI rate diperkirakan berdampak terhadap 

bisnis otomotif di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

menekan pertumbuhan produksi dan penjualan otomotif, hingga rencana 

ekspansi pun terpaksa harus ditunda. Presdir ASF Benny Tjoeng berharap 

kondisi pasar di Indonesia tetap stabil. Kendati terjadi krisis di AS dan BI rate 

naik menjadi 9,5%, pihaknya tidak akan menaikkan suku bunga pinjaman kepada 

nasabah (Jawa Pos:2009).  

Memasuki tahun 2009 meskipun keadaan perekonomian belum stabil, 

tetapi peningkatan kebutuhan terhadap peralatan transportasi darat untuk 

mendukung mobilitas, makin memacu perkembangan industri otomotif di dalam 

negeri, baik di tingkat perakitan, industri penunjang, dan jasa pendukung layanan 

purna jual. Industri otomotif merupakan salah satu industri prioritas yang menjadi 

andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. 

Dengan dibukanya pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Association) 

industri otomotif tak hanya berkonsentrasi pada kebutuhan domestik, tetapi 

terbuka pula peluang memenuhi konsumsi pasar di Asia Tenggara. Pemerintah 

berharap industri otomotif dapat memberi kontribusi yang semakin besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor otomotif memiliki 

peranan startegis dan salah satu indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi.  

Di pasar uang, kenaikan suku bunga SBI yang diharapkan meredam 

inflasi tersebut dapat mendorong kenaikan suku bunga simpanan maupun 

pinjaman. SBI juga akan mendorong naiknya suku bunga deposito. Sementara 

terhadap suku bunga pinjaman, kenaikan SBI ini juga akan mempengaruhi suku 

bunga investasi dan suku bunga modal kerja secara signifikan pula. Apabila suku 

bunga pinjaman meningkat Hal ini sangat mengkhawatirkan industri sektor 

otomotif dan menjadi faktor eksternal dalam penjualan otomotif karena dalam 

pemasaran industri ini membutuhkan financial support. Tanpa dukungan 



lembaga pembiayaan, volume penjualan industri otomotif akan semakin kecil. 

Lembaga pembiayaan sendiri bergantung pada tingkat suku bunga kredit. 

Apabila tingkat suku bunga kredit meningkat maka akan menjadi salah satu 

faktor penyebab utama penurunan kinerja sektor otomotif. Dan akan 

mempengaruhi harga saham di pasar modal.  

Dipilihnya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap indeks harga 

saham ini mengingat kondisi situasi perekonomian Indonesia yang mengalami 

perubahan besar akibat krisis global yang melambungkan nilai kurs dollar AS, 

maupun suku bungayang dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. 

Maka berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini akan difokuskan mengenai 

nilai tukar Rupiah per Dolar AS, tingkat suku bunga SBI, serta pengaruhnya 

terhadap indeks harga saham yang tergabung dalam sektor otomotif yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan penelitian yang dituangkan dalam 

skripsi dengan judul:  

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS dan Tingkat Suku Bunga SBI 

Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode Januari 2008 - Juli 2009.

 

1.2 Identifikasi masalah   

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini seba gai berikut 

1. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar Rupiah per Dollar AS dan tingkat 

suku bunga SBI secara simultan terhadap Indeks Harga Saham Sektor 

Otomotif di Bursa Efek Jakarta? 

2. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar Rupiah per Dollar AS dan tingkat 

suku bunga SBI secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Sektor 

Otomotif di Bursa Efek Jakarta ? 

1.3 Maksud dan tujuan penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan progam studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama serta memberi gambaran sekaligus 



masukan tentang pengaruh dan hubungan antara nilai tukar Rupiah per Dollar 

AS dan tingkat suku bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham Sektor Otomotif. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah per Dollar AS dan tingkat suku 

bunga SBI secara simultan terhadap Indeks Harga Saham Sektor 

Otomotif di Bursa Efek Indonesia . 

2. Menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah per Dollar AS dan Tingkat Suku 

Bunga SBI secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Sektor Otomotif 

di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Kegunaan penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi ilmiah bagi pengembangan konsep khususnya 

bidang ekonomi, pasar modal, dan manajemen keuangan. 

2. Penulis berharap proses dan hasil penelitian ini menambah wawasan 

pengetahuan sebagai bagian dari proses belajar, sehingga memahami 

bagaimana sebenarnya aplikasi dan teori-teori yang telah diperoleh 

selama kuliah dengan praktek sesungguhnya. 

3. Memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan sektor otomotif 

terutama pengaruh signifikan nilai tukar Rupiah per Dollar AS dan tingkat 

bunga SBI terhadap harga saham sektor otomotif. Selain itu juga dapat 

memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 

terkait lainnya. 

4. Bagi Peneliti dan pembaca lain hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan 

penelitian dalam ruang lingkup yang sama. Juga diharapkan penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya. 

1.5 Kerangka pemikiran  

Pasar keuangan merupakan tempat pertemuan antara orang atau 

perusahaan yang hendak menanamkan dana (investor) dan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana dalam kegiatan investasi Block (2005:652). Dengan 



demikian pasar keuangan berfungsi sebagai fasilitator terjadinya pertukaran aset 

keuangan (financial asset). Pasar keuangan dapat berupa pasar uang (money 

market) dan pasar modal (capital market). Pasar modal merupakan sarana 

perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan 

menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Maksud dari dana jangka panjang 

adalah dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar 

modal mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif untuk 

memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam Jogiyanto (2007:11-

12).  

Instrumen yang dapat dilakukan masyarakat untuk melakukan investasi 

baik jangka pendek ataupun jangka panjang yaitu Investasi melalui pasar modal, 

selain memberikan hasil, juga mengandung risiko. 

Mengacu pada teori manajemen keuangan, penyederhanaan risiko-risiko 

atau klasifikasi risiko total Komaruddin (2004:100) menjelaskan risiko terdiri dari 

risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko yang 

tidak dapat didiversifikasikan (undiversifiable), disebut pula risiko pasar yang 

berkaitan dengan perekonomian secara makro, misalnya purchasing, power risk, 

political risk, foreign exchange risk, dan risiko lainnya. Risiko yang kedua yaitu 

risiko tidak sistematis, disebut juga risiko khususnya yang terdapat pada masing-

masing perusahaan, seperti risiko kebangkrutan, risiko manajemen, dan risiko 

industri yang dapat didiversifikasi.  

Risiko dapat diperkecil dengan cara diversifikasi. Diversifikasi digunakan 

dalam upaya mengurangi risiko portofolio dengan cara mempelajari pola tingkat 

keuntungan (return) berbagai surat berharga (saham-saham), artinya jika satu 

porsi saham mengalami kerugian maka keuntungan dari posisi portofolio lainya 

dapat menutupi. 

Risiko sistematis dibagi ke dalam faktor-faktor non fundamental ekonomi 

dan faktor-faktor fundamental ekonomi (makro ekonomi). Faktor-faktor non 

fundamental ekonomi adalah faktor-faktor yang secara tidak langsung 

memengaruhi perekonomian, misalnya politik, sosial, keamanan, dan lain-lain. 

Sedangkan faktor-faktor fundamental ekonomi (makro ekonomi) adalah faktor-

faktor yang secara langsung memengaruhi perekonomian secara makro, 

misalnya nilai tukar, tingkat suku bunga SBI, inflasi, tingkat investasi, tingkat 

pengangguran, defisit anggaran, defisit neraca pembayaran dan neraca 



perdagagan, PDB. Boedie, Weston dan Brigham pada Mudji dan Mudjilah 

menyatakan bahwa beberapa faktor memengaruhi harga saham, adalah 

profitabilitas, suku bunga, inflasi dan nilai tukar. 

Pada perdagangan mata uang terdapat kurs beli dan kurs jual, kurs beli 

menunjukan nilai tukar yang dinyatakan dalam jumlah satuan mata uang negara 

lain yang harus diserahkan kepada bank atau tempat penukaran uang untuk 

membeli tiap unit mata uang negara tertentu.  Sedangkan kurs jual menunjukan 

jumlah satuan mata uang negara lain yang akan diterima dari bank atau tempat 

penukaran uang, jika membeli mata uang negara lain dengan mata uang 

domestik. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kurs tengah yang 

merupakan rata-rata dari kurs beli dan kurs jual. 

Tingkat kurs rupiah terhadap dolar AS secara signifikan memengaruhi 

kinerja perusahaan, apabila perusahaan yang operasinya banyak menggunakan 

dolar AS, dan menggunakan bahan baku impor, dan memiliki utang dalam dolar, 

misalnya harga saham akan turun seiring dengan menurunnya kinerja 

perusahaan tersebut.  Selain itu kurs juga berpengaruh terhadap investasi 

investor asing, investor asing akan tertarik untuk berinvestasi di pasar modal 

ketika harga dolar AS menguat dan ada kecenderungan untuk melemah. 

Fluktuasi kurs akan mendorong investor untuk menginvestasikan 

uangnya di pasar modal atau menginvestasikan uangnya pada valuta asing, 

misalnya jika investasi dalam valuta asing dianggap lebih menguntungkan dari 

pada berinvestasi di pasar modal maka harga saham yang ditunjukkan dengan 

IHSG akan mengalami penurunan dan sebaliknya apabila investasi dalam valuta 

asing sudah dianggap tidak menguntungkan lagi bagi investor dikarenakan nilai 

valuta asing bergerak stabil, mengakibatkan investasi dalam valuta asing akan 

berkurang, sehingga investor akan kembali berinvestasi pada pasar modal dan 

IHSG kembali menguat. 

Pergerakan harga saham di pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dapat dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merupakan rata-

rata tertimbang dari harga seluruh saham perusahaan pada bursa saham. IHSG 

merupakan ringkasan dari dampak simultan atas berbagai macam faktor yang 

berpengaruh, terutama fenomena-fenomena ekonomi, bahkan dewasa ini indeks 

harga saham dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai 



landasan statistik atas kondisi pasar terakhir. Dengan mengkaji fluktuasi IHSG, 

seorang investor akan memperoleh gambaran mengenai kinerja berbagai saham. 

Di Bursa Efek Indonesia, penurunan harga saham diakibatkan oleh 

menguatnya  nilai Dolar (nilai Rupiah terdepresiasi). Menurunnya harga saham 

tersebut akan memengaruhi Indeks Harga Saham  yang dalam hal ini adalah 

Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS). 

Hal ini dapat terlihat jelas pada sektor otomotif. Dengan melemahnya 

Rupiah maka tingkat suku bunga SBI akan dinaikkan oleh Bank Indonesia. 

Tingkat SBI yang semakin tinggi akan diikuti oleh bank-bank baik pemerintah 

maupun swasta untuk menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Sektor otomotif 

sangat tergantung pada suku bunga pinjaman. Perusahaan yang tergabung di 

sektor otomoitf akan sulit untuk mengembalikan tingkat pinjaman sehingga 

kinerja perusahaan tersendat dan akibatnya investor enggan untuk menanamkan 

modalnya di sektor otomotif dan harga saham perusahaan akan menurun. 

Berbeda dengan perusahaan yang orientasi produknya dikhususkan 

untuk pasar ekspor atau luar negeri. Jadi pada dasarnya Indeks Harga Saham 

Sektoral (IHSS) ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis usaha yang digeluti 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa tertentu. Pembagian sektor 

usaha sepenuhnya ditentukan oleh bursa yang bersangkutan.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah fenomena perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga SBI, 

berpengaruh terhadap indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, yang mana 

indeks saham sektor otomotif yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukurnya. 
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1.6 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan 

kerangka pemikiran tersebut, maka pada penelitian ini penulis mengambil suatu 

hipotesis yang akan diuji kebenarannya se bagai berikut: 

1. Nilai tukar Rupiah per Dolar AS dan Tingkat Suku Bunga SBI secara 

simultan memengaruhi Indeks harga saham sektor otomotif secara 

signifikan. 

2. Nilai tukar Rupiah per dolar AS memengaruhi Indeks harga saham sektor 

otomotif secara signifikan. 

3. Tingkat suku bunga SBI memengaruhi Indeks harga saham sektor 

otomotif secara signifikan. 

1.7 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan verifikatif. Metode deskriptif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki M. Nazir 

(2003:54). 

Analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data yang 

diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam kurun waktu pengamatan 

sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. 

Sedangkan arti verifikatif menurut Marzuki (2002:7) adalah metode verifikatif 

merupakan metode yang bertujuan melakukan pengujian, hipotesis, pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y, yang bertujuan untuk menguji suatu 

pengetahuan.  



1.8 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di bursa efek indonesia, melalui situsnya 

http://www.idx.co.id, Bank Indonesia dengan situs http://www.bi.go.id, pojok BEI 

ITB serta media cetak dan elektronik yang berskala nasional. Penelitian ini 

dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan September 2008 sampai November 2008.                     

http://www.idx.co.id
http://www.bi.go.id

