
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pasar Keuangan 

2.1.1 Pengertian pasar keuangan 

Gitman (2003:22) mengemukakan pemikirannya mengenai pasar 

keuangan sebagai berikut:

 

Financial markets are forums in which suppliers of funds and  demanders 

of funds can transact business directly. The two key financial markets are 

the money market are the money market and the capital market.

  

Sedangkan Block (2005:652) mendefinisikan pasar keuangan adalah 

sebagai berikut: 

Financial markets, the place of interaction for people, corporation, and 

institutions that eitherneed money to lend or invest.

 

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar 

keuangan adalah tempat dimana financial assets dan jasa-jasa keuangan 

diperdagangkan, baik yang baru diperdagangkan maupun yang sudah 

diperdagangkan dan berfungsi sebagai penghubung antar unit yang 

membutuhkan dana dan unit yang kelebihan dana. Pasar keuangan merupakan 

titik temu antara penawaran dan penerimaan akan financial assets disamping 

investasi pada pasar modal. Jadi secara umum, fungsi pasar keuangan adalah 

untuk mempertemukan calon peminjam dengan calon yang memiliki kelebihan 

dana. 

2.2 Pasar Uang 

2.2.1 Pengertian Pasar Uang 

Pasar uang adalah salah satu tempat pertemuan abstrak dimana para 

pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang 

membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan 

yang dimaksud dari dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari 



perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari sampai 

satu tahun. 

Sedangkan menurut Block (2005:657) pasar uang didefinisikan:  

Money markets are competitive markets for securrities with maturities of 
one year or less. The best examples of money market instruments would 
be treasury bills, commercial paper, and negotiable certificates of 
deposit.

 

2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

Istilah investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang 

untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu menurut Jogiyanto (2007:5). Salah satu tujuan seseorang 

berinvestasi adalah untuk menambah atau meningkatkan pendapatannya di 

masa mendatang dalam bentuk kesejahteraan uang. Sedangkan Rose and 

Marquis (2006:6) menyatakan pengertian dari Investasi: 

Expenditure on capital goods or on inventories of goods or raw materials 

that are used to produce other goods and service, causing future 

production and income to rise.

  

2.3.2 Jenis jenis Investasi 

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2004:4) investasi dalam arti 

luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu: 

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) berupa aktiva berwujud 

seperti emas, perak, intan, barang -barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asstes) berupa 

surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil 

yang dikuasai oleh entitas. Pemilikan aktiva finansial dalam rangka 

investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara: 

a. Investasi Langsung (direct investment) 

Investasi Langsung (direct investment) dapat diartikan sebagai suatu 

pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas 



yang secara resmi telah go public dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital 

gains. 

b. Investasi Tidak Langsung (indirect investment) 

Investasi Tidak Langsung (indirect investment) terjadi bilamana surat-

surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan 

investasi (investment company) yang berfungsi sebagai perantara. 

2.3.3 Tujuan Investasi  

Menurut Gitman dan Joehnk (2005:13) ada beberapa alasan 

mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah: 

1. Accumulating retirement funds  

Accumulating funds forf retirement is the single most important reason for 

investing 

2. Enhancing current income  

investment enchance current income by earnings dividends or interest 

3. Saving for major expenditure  

the most common of these are the down paymenr on a home, education,  

vacation travel and capital to start business 

4. Sheltering income from taxes  

obviously, if person can avoid or deferpaying taxeson the income from  

investment, its will have more funds left for reinvestment. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi 

secara garis besar sama, yaitu untuk mengharapkan pendapatan (return) yang 

lebih besar di masa yang akan datang, tentunya dengan tingkat risiko yang selalu 

menyertainya. 

2.3.4 Risiko Investasi 

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut 

sebagai return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya 

merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko 

penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. 



Seorang investor perlu membedakan antara return yang diharapkan 

(expected return), dengan return yang aktual (actual return). Antara tingkat 

pengembalian yang diharapkan dan tingkat pengembalian yang aktual yang 

diperoleh investor sangat mungkin berbeda. Perbedaan inilah yang merupakan 

risiko yang harus selalu dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ada dua unsur yang melekat 

pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan yaitu hasil (return) dan risiko 

(risk). Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan timbal balik yang sebanding, 

umumnya semakin tinggi risiko, semakin besar pula hasil yang akan diperoleh 

dan semakin kecil risiko, semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh. Adapun 

penjelasan risiko investasi menurut Kamaruddin (2003:4) , yaitu: 

1. Risiko Inflasi (Inflation Risk) 

Risiko inflasi terjadi bila ada peningkatan harga barang atau jasa akan              

menurunkan  nilai mata uang. 

2. Risiko Pasar (Market Inflation) 

Risiko ini terjadi bila penurunan harga saham terjadi maka akan 

mengakibatkan capital loss. Risiko ini muncul sebagai akibat dari 

variabilitas return pasar yang disebabkan oleh terjadinya bear or bull 

market karena adanya kondisi ekonomi yang terus berubah -ubah. 

3. Risiko Sektoral  

Risiko ini  dipengaruhi oleh kinerja usaha industri-industri yang tergabung 

dalam suatu sektor yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (life cycle), 

kondisi peraturan dan iklim usaha. 

4. Risiko Tingkat Suku Bunga ( Interest Rate Risk) 

Risiko ini muncul dari perubahan dalam tingkat suku bunga yang ada di 

pasar. Risiko tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga ini akan 

menyebabkan terjadinya fluktuasi harga surat -surat berharga. 

5. Risiko Kredit (Credit Risk) 

Risiko timbul jika perusahaan menerbitkan efek hutang dan instrumen 

pasar yang tidak mampu untuk membayar pokok hutang dan bunga 

tertunggak. 



6. Risiko Mata Uang (Currency Risk) 

Risiko ini timbul apabila terjadi perubahan nilai mata uang negara asing 

dibandingkan dengan mata uang domestik sehingga akan mengurangi 

tingkat hasil dari investasi asing. Hal ini terjadi karena nilai mata uang 

asing itu menurun sehingga nilai investasi langsungnya menjadi lebih 

kecil. 

7. Asset Class Risk 

Saham obligasi, dan kas (atau instrumen pasar yang lainnya) merupakan 

tiga kelas asset yang paling utama. Jika seorang investor tidak berimbang 

dalam melakukan diversifikasi terhadap investasinya, dengan demikian 

risikonya akan semakin mengecil.  

2.4  Pasar Modal 

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor/lenders) dan yang membutuhkan dana 

(perusahaan/emiten). Dalam hal ini lenders akan memberikan dananya pada 

emiten, sedangkan lenders akan memperoleh surat bukti (sekuritas) yang 

memiliki klaim atas aset-aset perusahaan. 

Pada dasarnya pasar modal sama seperti pasar yang lain, hanya saja 

yang membedakan mungkin mengenai komoditi yang diperdagangkan. Pasar 

modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana -

dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari 

satu tahun. 

Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi, 

tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek adalah 

suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek 

yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Menurut Elton and Gruber (2003:14) pengertian pasar modal adalah 

sebagai berikut: 

Capital market securities include instruments with maturities greater than 

one year and those with no-designed maturity of all.

 

Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan 

modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar 



modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di 

perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. 

Sedangkan menurut Gitman dan Joehnk (2005:36) pengertian pasar 

modal adalah: 

Market in which long term securities with maturities greater than one year 

such as stocks, an bonds are bought and sold.

 

Pengertian Pasar Modal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 1 adalah: 

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 
umum  dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan  
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek.

 

Sedangkan Bursa Efek menurut UU no.8 pasal 1 butir 4 tentang pasar modal 

adalah: 

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 
sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 
efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 
mereka.

 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

bisa berupa pasar dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian konkret. 

Dalam pengertian abstrak, perdagangan surat berharga di pasar modal tidak 

harus terjadi pada suatu tempat tertentu. Sedangkan dalam pengertian konkret, 

pasar modal adalah bursa efek. Bursa efek merupakan pasar yang sangat 

terorganisir karena terdapat serangkaian peraturan yang mengikat pihak-pihak 

yang terkait di dalamnya. Komoditi yang diperdagangkan adalah surat-surat 

berharga jangka panjang.  

2.4.1 Peran dan  Manfaat Pasar Modal 

Pasar modal memberikan daya tarik baik bagi pihak yang membutuhkan 

dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

pasar modal memiliki peranan dan manfaat yang strategis. Menurut Badan 



Pengawas Pasar Modal (2003:2-4) peranan dan manfaat pasar modal di 

Indonesia sebagai berikut: 

1. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien 

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan 

di Pasar Modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang 

dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang 

melalui Pasar Modal tersebut. 

2. Pasar Modal sebagai alternatif investasi Pasar Modal memudahkan 

alternatif  berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah 

risiko tertentu.  

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik, Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang 

baik, sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu 

saja karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong 

perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. 

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong 

perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, 

efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi 

Good corporate governance  serta keuntungan yang lebih baik bagi para 

investor. Bapepam menganjurkan setiap perusahaan publik untuk 

memiliki suatu Komite Audit. 

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional dengan keberadaan Pasar 

Modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, 

sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, 

yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta 

meningkatkan pendapatan pajak bagi peme rintah.     



2.5  Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut emit en. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia 

pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Fabozzi (2003:339) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

It represents an ownership interest in a corporation. Holders of equity 
securities are entitled to the earnings of the corporation when those 
earnings are distributed in the form of dividends; they are also entitled to a 
pro rata share of remaining equity in case of liquidation.

 

Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso 

(2006:293): 

Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau 
badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham 
adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

 

Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT), dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah 

juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. 

2.5.2

 

Jenis Nilai Saham 

    Nilai yang berhubungan dengan saham dapat dilihat dalam empat konsep 

yang memberikan makna yang berbeda, yaitu: 

1. Nilai nominal (Par Value)  

Nilai nominal adalah nilai per lembar saham yang berkaitan dengan 

hukum dan merupakan modal per lembar saham yang harus ditahan 

perusahaan untuk proteksi kepada kreditur yang tidak dapat diambil oleh 

pemegang saham.   



Menurut Erich A. Helfert ( 2000:447): 

Par value is the nominal value estabilished by the issuer of 

security, as contrasted with the market value of the security.

  

Untuk saham yang tidak mempunyai nominal, dewan direksi 

umumnya menetapkan nilai sendiri (sorted value) per lembar saham, dan 

apabila tidak ada nilai yang ditetapkan maka dianggap sebagai modal 

adalah semua penerimaan bersih (proceeds) yang dianggap oleh emiten 

pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. 

2. Nilai buku (Book Value) 

Nilai buku per lembar saham menenujukan aktiva bersih (net asset) per 

lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai buku per lembar 

saham (book value per share) tidak menunjukan ukuran kinerja saham 

yang penting, tetapi nilai buku per lembar saham dapat mencerminkan 

berapa besar jaminan yang akan diperoleh pemegang saham apabila 

perusahaan penerbit saham dilikuidasi.   

Menurut James C. Van Horne (2007:375) :  

Nilai buku per lembar saham biasa adalah ekuitas pemegang 
saham total aktiva dikurang total kewajiban dan saham preferen 
seperti yang tercantum dalam neraca, dibagi dengan jumlah 
lembar saham yang beredar.

 

3. Nilai pasar (Market Value)  

Nilai pasar merupakan nilai yang berbentuk akibat mekanisme pasar, 

yakni akibat proses penawaran dan permintaan akan suatu saham 

tertentu dipasar yang dibentuk oleh pelaku -pelaku pasar itu sendiri.  

Menurut James C.Van Horne (2007:375): 

Nilai pasar per lembar adalah harga perdagangan saham saat   

ini, untuk saham yang diperdagangkan secara tidak aktif, kuotasi 

harga pasar telah tersedia.

   



2.5.3 Harga Saham  

Perubahan harga saham dipengaruhi oleh persepsi investor tentang nilai 

wajar (intristic value) dari suatu perusahaan terhadap nilai pasarnya (market 

value). Jika hasil perhitungan nilai wajar berbeda dengan nilai pasar berarti ada 

peluang investasi, yaitu: 

1. Apabila nilai wajar > nilai pasar (undervalue), maka investor yang telah 

memiliki saham sebaiknya mempertahankan saham tersebut, sedangkan 

bagi investor yang belum memiliki saham tersebut dapat melakukan 

transaksi beli. 

2. Apabila nilai wajar < nilai pasar (overvalue), maka investor yang telah 

memiliki saham sebaiknya menjual saham tersebut untuk mendapatkan 

capital gain.     

Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, antara lain pengaruh peraturan perdagangan 

saham, ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, 

psikologi pemodal secara masal yang berubah-ubah antara pesimistis dan 

optimistis, dan lain-lain. 

2.5.4

 

Analisis Harga Saham  

Tujuan dari investasi tentunya adalah keuntungan, potensi keuntungan 

yang didapat dari investasi saham adalah dividen dan capital gain, keuntungan 

dari dividen didapat karena kinerja perusahaan, sedangkan keuntungan dari 

capital gain didapat dari pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor.  

Ada dua metode yang biasanya digunakan investor dalam menganalisis 

harga saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

2.5.4.1 Analisis Fundamental 

Menurut Jogiyanto (2007:89) dalam bukunya Teori Portofolio dan Analisis 

Investasi mengatakan bahwa: 

Analisis fundamental atau analisis perusahaan adalah analisis untuk 

menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan 

perusahaan.

 



Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor 

yang menentukan nilai intrinsik suatu instrumen finansial. Apabila 

penawaran meningkat tetapi permintaannya tetap, maka harga pasar 

akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Salah satu kesulitan analisis 

fundamental adalah mengukur secara akurat hubungan antara variabel-

variabel, sehingga para analisis harus membuat estimasi berdasarkan 

pengalaman mereka. Analisis fundamental menggunakan data 

fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan 

(misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya) 

menurut Jogiyanto (2007:88) . 

2.5.4.2 Analisis Teknikal 

Menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002:2) menjelaskan 

analisis teknikal sebagai berikut: 

Analisis teknikal adalah suatu metoda meramalkan pergerakan harga 
saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang 
dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan dan 
indeks harga saham gabungan.

 

Analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang telah terjadi di 

pasar, daripada apa yang seharusnya terjadi. Para analis teknikal tidak begitu 

peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, sebagaimana para 

analis fundamental, tetapi lebih berkonsentrasi pada instrumen pasar. Analisis 

teknikal ini menggunakan data pasar dari saham (misalnya harga dan volume 

transaksi saham) untuk menentukan nilai dari saham Jogiyanto (2007:88-89). 

2.6 Pasar Valuta Asing  

2.6.1 Pengertian Valuta Asing   

Valuta asing (valas) adalah suatu mata uang yang bukan merupakan alat 

pembayaran yang sah disuatu Negara, contoh mata uang Dolar di Negara 

Indonesia. Untuk dapat melakukan transaksi di Negara tempat ia berada, maka 

ia harus menukarkan uangnya di pasar valuta asing. Valuta asing berguna bagi 

perusahaan-perusahaan multinasional, karena valas digunakan sebagai alat 

pembayaran internasional. 



McEachern (2000:75) mengemukakan pengertian dari valuta asing yang 

dikenal dengan istilah asing foreign exchange (forex) sebagai berikut: 

Valuta asing adalah mata uang asing yang diperlukan untuk transaksi 

internasional.

 

Pertukaran valuta asing terjadi pada p asar valuta asing (foreign exchange 

market) definisi yang dikemukakan Hill (2004:286), yaitu: 

The foreign exchange market is market for coverting the currency of one 

country into that another country.

 

Sri Handaru (2005:82) mengemukakan fungsi dari pasar valuta asing, 

antara lain:  

1. Transfer daya beli 

Transfer daya beli diperlukan karena perdagangan internasional 

umumnya melibatkan dua pihak yang tinggal di Negara yang berbeda 

dengan mata uang yang berbeda pula. 

2. Penyediaan kredit 

Fungsi penyediaan kredit dibutuhkan untuk membiayai barang dalam 

perjalanan. 

3. Minimalisasi risiko 

Risiko valuta asing timbul karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk 

meminimalkan risiko (atau bahkan menghilangkannya sama sekali), perlu 

dilakukan pengamanan (hedging). Pasar valuta asing memiliki 

mekanisme untuk melakukan hedging, antara lain melalui pasar forward. 

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 

mata uang yang sekaligus berpengaruh pada pasar valuta asing dikemukakan 

oleh Sri Handaru (2005:71) sebagai berikut: 

1. Laju inflasi relatif 

2. Tingkat bunga relatif 

3. Tingkat pendapatan relatif 

4. Kontrol pemerintah 

5. Pengharapan pasar 



Selain itu dalam pasar valuta asing dikenal sebagai foreign exchange 

management dimana hal tersebut menjelaskan hubungan antara harga 

internasional, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan perbandingan antara spot dan 

forward exchange rate. 

2.7 Faktor-Faktor Eksternal Perusahaan 

2.7.1 Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar dirasakan sangat penting pada saat ini karena perekonomian 

dan bisnis telah terjadi di lintas negara, karena setiap negara memiliki mata uang 

yang berbeda maka kebutuhan pada pertukaran satuan mata uang semakin 

penting. Pengertian kurs dikemukakan oleh Sri Handaru (2005:23) sebagai 

berikut: 

Kurs valuta asing adalah harga mata uang suatu Negara dalam unit 

komoditas (seperti emas dan perak) atau mata uang Negara lain.

 

Menurut Bodie, Kane, Markus (2002:983) bahwa: 

An equilibrium exchange rates the price that just balances currency  

supply and demand in the foreign exchange market.

 

Yang artinya nilai tukar suatu mata uang dimana permintaan dan 

penawaran mengalami keseimbangan di pasar valuta asing.  

Dengan kata lain nilai tukar digunakan sebagai alat untuk mengukur 

harga suatu mata uang atas dasar mata uang yang lain. Apabila permintaan atas 

suatu mata uang meningkat atau terjadi penurunan terhadap penawaran akan 

suatu mata uang, maka exchange rate akan semakin tinggi. 

Nilai tukar mata uang suatu negara akan berbeda dengan nilai mata uang 

asing lainnya ini disebabkan oleh kondisi paritas (perbedaaan daya beli) atau 

secara teori ekonomi, perubahan nilai tukar, tingkat harga, dan tingkat suku 

bunga dikaitkan dengan situasi ekonomi makro negara tersebut hal ini 

merupakan kondisi paritas internasional. 

Nilai tukar Rupiah per Dolar As yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai kurs tengah. Perhitungan yang digunakan untuk mencari rata-rata 

kurs tengah Rupiah per Dollar AS bulanan, adalah sebagai berikut:  
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2.7.1.1

 
Jenis Kurs 

Kurs yang ditransaksikan di pasar uang terbagi menjadi tiga jenis.  

Menurut Agus Sartono (2001:71) bahwa jenis kurs dapat dibedakan menjadi 

tiga transaksi yaitu: 

a. Kurs beli dan kurs jual 

Kurs beli (bid rate) adalah kurs dimana bank bersedia untuk membeli 

suatu mata uang, sedangkan kurs jual (offer rate) adalah kurs yang 

ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya yang 

lebih tinggi dari kurs beli.  Selisih antara kurs beli dan kurs jual disebut 

bid offer spread atau trading margin. 

b. Kurs silang  

Kurs silang (cross exchange rates) adalah kurs antara dua mata uang 

yang di tentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai 

pembanding.  Hal ini terjadi karena kedua mata uang tersebut, salah 

satu atau keduanya, tidak memiliki pasar valuta asing yang aktif, 

sehingga tidak semua mata uang ditentukan mata uang lainnya.  

Misalnya, kurs Rupiah dalam mata uang krona swedia jarang 

ditemukan, namun kurs kedua mata uang selalu tersedia dalam US 

Dollar.  Kurs masing-masing mata uang tersebut dapat dibandingkan 

dalam US Dollar, sehingga dapat ditentukan kurs antara Rupiah dan 

Krona. 

c. Kurs spot dan kurs forward 

Spot exchange rates adalah kurs mata uang dimana mata uang asing 

dapat dibeli atau dijual dengan penyerahan atau pengiriman pada hari 

yang sama atau maksimal dalam 48 jam.  Forward exchange rates 

adalah kurs yang ditentukan sekarang untuk pengiriman sejumlah 

mata uang di masa mendatangkan berdasarkan kontrak forward. 

2.7.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Nilai Tukar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar biasanya 

merupakan akibat interaksi antara beberapa faktor secara simultan, dengan 

mengasumsikan faktor lainnya tetap. Menurut Sri Handaru (2005:71) faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran atas mata uang, antara 

lain yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, dan kontrol p emerintah.  



Sedangkan menurut David (2003:58) faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai tukar valuta asing antara lain:  

a) Parity Condition 

 

Tingkat inflasi atau nilai moneter 

 

Tingkat suku bunga  

 

Kurs masa depan (forward) 

 

Paritas tingkat suku bunga 

b) Neraca Pembayaran 

 

Nilai transaksi spot 

 

Investasi portofolio 

 

Investasi langsung modal asing 

 

Sistem kurs valuta asing 

 

Cadangan devisa negara 

c) Pendekatan Asset atau Aktiva 

 

Prospek pertumbuhan ekonomi 

 

Stabilitas politik dan pengawaasan 

 

Tingkat likuiditas dan spekulasi 

 

Permintaan dan penawaran terhadap valuta asing 

2.7.2 Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga di suatu negara biasanya ditetapkan pemerintah yang 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Menurut 

Tajul Khalwaty (2000:143) adalah sebagai berikut: 

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan 

atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi.

  

Salah satu instrument keuangan yang berfungsi untuk mengatur tingkat 

suku bunga di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berfungsi 

sama dengan instrument T-Bills Amerika Serikat.  Hal ini mengakibatkan naik 

turunnya tingkat suku bunga SBI akan dapat mempengaruhi kegiatan 

perekonomian di Indonesia.  Hal ini tidak terkecuali kegiatan di pasar modal. 

2.7.2.1 Pengertian Sert ifikat Bank Indonesia (SBI)  



Dasar hukum penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 

tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia dan intervensi rupiah. Sertifikat 

bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek 

dengan sistem diskonto. 

Tujuan penerbitan SBI adalah sebagai otoritas moneter dalam 

memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang 

primer (uang kartal dan uang giral) di Bank Indonesia yang berlebihan dapat 

mengurangi kestabilan nilai rupiah. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diterbitkan 

dan dijual untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. 

2.7.2.2 Karakteristik SBI  

Karakteristik dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimuat dalam 

leaflet Bank Indonesia, adalah sebagai berikut: 

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya 

diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan 

2. Denominasi, dari yang terendah Rp. 50 juta sampai dengan yang tertinggi 

Rp. 100 miliar 

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp. 100 juta dan selebihnya 

dengan kelipatan Rp. 50 juta. 

4. Pembelian SBI didasarkan dengan nilai tunai yang diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut:   

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa nilai diskonto yang dibayar 

dimuka, yang diperoleh dengan rumus berikut:  

6. Pajak penghasilan atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%.   

2.7.2.3 Tata Cara Transaksi Penjualan SBI 

Nilai Tunai = 
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Nilai Diskonto = Nilai Nominal 

 

Nilai Tunai 



 
Adapun tata cara dari penjualan SBI itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang 

2. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan pada hari selasa 

3. Lelang SBI dilakukan setiap hari rabu dan dapat diikuti oleh seluruh bank 

umum, pialang pasar uang, dan pialang pasar modal dengan 

penyelesaian transaksi hari kamis. 

4. Dalam pelaksanaan lelang SBI, masing-masing peserta mengajukan 

penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. 

Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan tingkat penawaran 

diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang 

diumumkan tercapai. 

2.7.2.4 Mekanisme Pembentukan Suku Bunga SBI  

Melalui penggunaan SBI, Bank Indonesia secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar uang dengan jalan mengumumkan 

step out rate (SOR) yaitu tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas 

penawaran tingkat bunga dari peserta lelang harian, maupun lelang mingguan. 

Selanjutnya step out rate (SOR) tersebut akan dipakai sebagai indikator bagi 

tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.  

Sedangkan cara penentuan suku bunga SBI dihitung dengan cara 

menghitung weight average dari SBI yang telah terjual dengan tingkat 

diskontonya masing-masing, suku bunga SBI yang berlaku pada saat itu dengan 

rumus seperti dibawah ini:    

Dimana :  

iM Nominal SBI yang terjual kepada peserta i  

iW Tingkat Diskonto yang ditawarkan peserta i  

Ada juga kelemahan dari penerbitan SBI ini, yaitu membuat perbankan 

malas menjalankan fungsi intermediasinya. Perbankan akan memilih menyimpan 

Suku Bunga SBI = i iW

 



dananya pada SBI, daripada harus menyalurkan kredit pada dunia usaha yang 

penuh risiko. Oleh sebab itu Bank Indonesia saat ini terus berupaya untuk 

membuat SBI kurang menarik, agar dunia usaha khususnya sektor riil bisa 

kembali bergairah karena perbankan menjalankan fungsi intermediasinya dengan 

optimal. 

2.7.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga  

Setiap investor selalu mengharapkan agar uang atau dana yang ditanam 

menjadi berkembang oleh karena memperoleh suku bunga.  Akan tetapi kalau 

terjadi inflasi (akibat tingkat harga naik), jumlah uang yang diterima daya belinya 

akan berkurang. Jadi bunga yang diterima harus sudah memperhitungkan tingkat 

inflasi (premi inflasi). Seorang investor harus mengorbankan konsumsinya 

sekarang karena uangnya untuk di investasikan, maka untuk itu wajar jika 

investor menuntut agar dalam menentukan tingkat bunga dipertimbangkan 

adanya preferensi waktu (premi preferensi waktu).  Investor harus membayar 

pajak atas bunga yang diterimanya, maka investor juga menghendaki agar pajak 

(premi pajak) juga dipertimbangkan dalam menentukan besarnya tingkat bunga.  

Selain tiga faktor di atas berupa inflasi, preferensi waktu dan pajak, masih 

ada faktor lainnya yaitu risiko (risk). Risiko timbul disebabkan adanya 

ketidakpastian (uncertainty) di masa depan seperti terjadinya devaluasi, 

pengetatan uang oleh BI, perang, krisis moneter, dan lain sebagainya.  Penanam 

modal menghendaki adanya premi risiko (risk premium).  Pada prinsipnya makin 

besar tingkat risiko, makin besar pula premi risiko yang dituntut para penanam 

modal.  

Secara singkat ada empat faktor yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya tingkat bunga yaitu : inflasi, preferensi waktu, pajak, dan risiko.  Tiga 

faktor pertama merupakan dasar penentuan tingkat bunga bebas risiko (risk 

free), sedangkan faktor keempat yaitu premi risiko menerangkan mengapa 

tingkat bunga sering bervariasi.  Misalnya begitu ada tanda-tanda akan terjadi 

devaluasi atau tingkat bunga deposito naik, harga saham di bursa efek akan 

berubah atau bervariasi. 

2.8  Indeks Harga Saham  

Dalam mengukur kegiatan pasar modal biasanya digunakan angka indeks 

yang memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi di pasar modal. 



Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga 

saham. Indeks merupakan gabungan harga saham yang ada di pasar. Menurut 

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin (2006:168-169) jenis indeks 

yang diperdagangkan di BEJ yang sekarang bernama BEI terdapat enam jenis, 

yaitu: 

1. Indeks individual 

Indeks individual menggunakan indeks harga masing-masing saham 

terhadap harga dasarnya atau indeks masing-masing saham yang 

tercatat di BEJ yang sekarang bernama BEI. 

2. Indeks harga saham sektoral 

Indeks harga saham sektoral  menggunakan semua saham yang 

termasuk dalam masing-masing sector, misalnya sector keuangan, 

pertambangan, properti dan lain -lain 

3. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks Harga Saham Gabungan menggunakan semua saham yang 

tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. 

4. Indeks LQ 45 

Indeks LQ 45 yaitu indeks yang terdiri atas 45 saham pilihan dengan 

mengacu pada dua variable, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi 

pasar. Setiap enam bulan, terdapat saham-saham baru yang masuk ke 

dalam LQ-45 tersebut. 

5. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index) 

JII (Jakarta Islamic Index) merupakan indeks yang terdiri atas 30 saham, 

yang mengakomodasi syariah investasi dalam Islam atau Indeks yang 

berdasarkan syariah Islam. 

6. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan 

Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan yaitu indeks harga 

saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang 

tercatat di BEJ yang sekarang bernama BEI, yaitu kelompok papan utama 

dan papan pengembangan.  

Dari jenis-jenis indeks tersebut diatas kita dapat mengetahui situasi 

secara umum berkaitan dengan pergerakan harga saham individual, pergerakan 

saham sektoral, ataupun pergerakan harga saham secara keseluruhan.  Indeks 



harga saham merupakan ringkasan dari dampak simultan dan kompleks atas 

berbagai macam faktor yang berpengaruh.  

Bila lebih di cermati, indeks harga saham yang berkembang tidak saja 

memuat fenomena-fenomena ekonomi semata tetapi juga memuat fenomena 

sosial dan politik.  Indeks harga saham yang mengalami penurunan menunjukan 

kondisi pasar yang mengalami kelesuan dan begi tu juga sebaliknya.  

Untuk mencari angka indeks harus tersedia data lebih dari satu, sebab 

harus ditentukan waktu dasar dan waktu yang berlaku.  Data pergerakan angka 

indeks di catat dari hari ke hari, minggu ke minggu dan bulan ke bulan sehingga 

akan membentuk satu trend gerak indeks harga saham diperoleh dari formula 

berikut ini:   

Dimana:   

IHS Indeks harga saham 

tH Harga sebelum periode t 

0H Harga sebelum tahun dasar 

Penentuan waktu dasar biasanya memilih periode tertentu sewaktu 

kondisi pasar sedang stabil dan bergairah.  Kondisi indeks yang sedang naik 

disebut kondisi Bullish market, sedangkan kondisi indeks sedang turun disebut 

kondisi Bearish market.  Kondisi Bullish adalah saat yang tepat bagi investor 

untuk melepas atau menjual sekuritas, sedangkan kondisi bearish market adalah 

saat yang tepat untuk melakukan investasi atau membeli sekuritas. 

2.8.1 Indeks Harga Saham Sektoral  

Indeks harga saham sektoral adalah indeks harga saham berdasarkan 

jenis usaha.  Pembagian sektor usaha tersebut dilakukan oleh bursa efek untuk 

menggambarkan keadaan perdagangan saham pada sektor usaha tertentu dari 

waktu ke waktu. 

100.: 0HHIHS t

 



 
Di Bursa Efek Indonesia ada 10 jenis indeks harga saham sektoral yaitu 

sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, 

properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur.  

Ada kemungkinan pembagian sektor di bursa ini berbeda dengan 

pembagian jenis usaha menurut lembaga lain, kendati begitu setidaknya indeks 

harga saham sektoral ini cukup bermanfaat untuk menganalisis harga saham dari 

sektor tertentu yang sudah go public.  

Perhitungan indeks harga saham sektoral ini hampir sama dengan 

perhitungan IHSG maupun IHSI dengan memasukan saham-saham yang 

tergabung dalam sektor yang dimaksud .

 

2.9 Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Ekonomi Terhadap Harga Saham. 

2.9.1

 

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dolar As Terhadap Harga Saham  

Nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh terutama terhadap perusahaan 

yang mengandalkan bahan baku impor.  Depresiasi rupiah akan menyebabkan 

kenaikan biaya produksinya yang akan berdampak kepada penurunan 

profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang mengandalkan ekspor juga sangat 

rentan terhadap nilai tukar.   

Harga saham dapat terpengaruh oleh fluktuasi kurs melalui tindakan 

investor asing yang mana keputusan investasinya dipengaruhi oleh kondisi kurs.  

Investor asing akan tertarik untuk  berinvestasi ketika kurs rupiah terhadap dollar 

melemah dan ada kecenderungan untuk naik.  

Selain itu bergejolaknya kurs mata uang akan mendorong investor untuk 

tidak menginvestasikan dananya di pasar modal melainkan investor akan 

menginvestasikan uangnya pada transaksi pasar valuta asing.  

Terdapat kemungkinan jika terjadi perubahan harga mata uang asing 

dalam satuan mata uang domestik.  Perubahan ini dimanfaatkan oleh pemodal 

untuk lebih berkonsentrasi pada transaksi di valuta asing.  Jika bisa 

mendatangkan keuntungan yang menarik akan mengakibatkan kegiatan 

transaksi mereka di lantai bursa berkurang, karena mereka menganggap lebih 

menguntungkan berspekulasi pada gejolak kurs mata uang asing tersebut dan 

mengakibatkan indeks harga saham akan turun. Sebaliknya jika kurs valuta asing 

stabil maka spekulasi yang mereka lakukan pada kurs yang stabil kurang 



menguntungkan, sehingga mereka tetap melakukan perdagangan dengan 

tenang dan indeks harga saham menjadi stabil.  

Untuk lebih mempertegas bahwa ada hubungan antara fluktuasi nilai 

tukar rupiah dengan pergerakan harga saham, maka penulis mengutip dari 

beberapa ahli yang telah melakukan penelitian sejenis. Berikut beberapa hasil 

yang didapat dari penelitian tersebut. 

Menurut Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu (2003) menghasilkan 

penelitian bahwa: 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika secara parsial mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap harga saham badan usaha selama 

krisis ekonomi di Indonesia.

 

Sedangkan Murti Lestari (2005) melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Variabel Makro Terahadap Return Saham Di Bursa Efek 

Jakarta: Pendekatan Beberapa Model  hasilnya menunjukan bahwa: 

Variabel makro berpengaruh cukup signifikan terhadap fluktuasi harga 

saham.

  

Dalam penelitian tersebut nilai tukar termasuk ke dalam variable makro. 

2.9.2 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham  

Selain membeli saham di bursa para pemilik modal sebenarnya 

mempunyai alternatif untuk menanamkan modalnya dengan menabung uangnya 

di bank.  Perusahaan yang go public memperoleh dana melalui penjualan 

saham, sedangkan bank memperoleh dana dari para penabung. Dana tersebut 

diperoleh dari masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan bermanfaat 

untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan, dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan.  

Para investor mengharapkan pengembalian (return) dari investasi yang 

ditanamkan melalui penyimpanan dananya di bank dalam bentuk deposito atau 

dengan pembelian saham. Investor mengharapkan pengembalian (return) yang 

menarik, dengan kata lain mereka mengharapkan tingkat bunga (interest rate) 

yang tinggi dan atau return saham yang tinggi juga. Karena itu seiring terjadinya 

persaingan yang tajam antara investasi di lantai bursa maupun dalam bentuk 



deposito. Jika return saham sama atau lebih rendah daripada tingkat bunga 

deposito tentunya investor akan menanamkan modalnya dalam bentuk deposito 

karena risikonya lebih rendah dari pada membeli saham.  Apabila tingkat suku 

bunga tinggi, investor akan mendapat hasil besar dari return bunga dari pada 

return saham sehingga mereka akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dalam 

bentuk deposito. Penukaran tersebut sebagai tanggapan atas naiknya suku 

bunga, salah satu akibatnya adalah turunnya harga saham, demikian juga jika 

keadaan yang terjadi adalah sebaliknya.  

Selain itu kenaikan tingkat suku bunga juga akan meningkatkan beban 

bunga hutang yang ditanggung oleh perusahaan sehingga mengurangi profit 

margin nya kemudian menurunkan harga sahamnya.  

Untuk menegaskan adanya hubungan antara tingkat suku bunga dan 

harga saham, penulis mengutip dari para ahli yang melakukan penelitian sejenis. 

Menurut Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu (2003) menghasilkan 

penelitian bahwa: 

Suku bunga secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham badan usaha selama krisis ekonomi di Indonesia . 

Hasilnya memperlihatkan bahwa, tingkat suku bunga SBI mempunyai 

pengaruh negatif terhadap harga saham.       

BAB III 


