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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya saham-saham dari 

berbagai macam perusahaan yang go public. Dalam aktifitasnya, perusahaan-

perusahaan tersebut tidak terlepas dari interaksinya dengan berbagai elemen 

masayarakat sekelilingnya sebagai suatu mata rantai perilaku ekonomi, seperti 

stake holder, distributor, konsumen, produsen pesaing dan investor baik individu 

maupun badan usaha, serta pemerintah yang membuat kebijakan dan peraturan 

sebagai perannya dalam mengontrol pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian 

dinamika pasar modal bukanlah kegiatan yang terpisah dan terisolir dari aktifitas 

ekonomi yang berada di luar pasar modal itu sendiri. Oleh karena itu, pasar modal 

merupakan kegiatan yang juga rentan terhadap setiap perubahan baik yang 

ditimbulkan oleh faktor ekonomi maupun non-ekonomi. 

Terkait mengenai pasar modal, dunia internasional di awal abad milenium 

ini dikejutkan oleh skandal keuangan besar-besaran yang menimpa perusahaan-

perusahaan raksasa Amerika Serikat. Terbongkarnya skandal keuangan ini 

membuat pasar Modal Amerika meradang dan berdampak kepada kemerosotan 

ekonomi AS yang menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan 

(Muttaqin,2008) 

Dari fenomena diatas, ditengah kemerosotan, skandal dan resiko yang 

menimpa pasar modal konvensional tersebut, kini dunia mulai melirik Islam 

sebagai alternatif. Perkembangan pasar modal syariah menunjukan kemajuan 

seiring dengan meningkatnya indeks yang ditujukan dalam Jakarta Islamic Index 

(JII). Peningkatan  indeks pada JII walaupun nilainya tidak sebesar pada Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) tetapi kenaikan secara prosentase indeks  pada 

JII lebih besar dari IHSG. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan 

bertambah  pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah. 
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Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan 

aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam. Langkah awal bagi 

perkembangan pasar modal syariah dimulai dengan terbentuknya reksadana 

syariah, Jakarta Islamic Index (JII) serta obligasi syariah yang efektif mulai 30 

Oktober 2002 (Muttaqin,2008). Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index harus memenuhi persyaratan yaitu, tidak termasuk  usaha perjudian 

dan permainan  yang  tergolong  judi atau  perdagangan  yang dilarang, tidak 

tergolong  usaha lembaga keuangan  konvensional yang kegiatan operasionalnya 

menggunakan  instrumen suku bunga, bukan  termasuk usaha yang  memproduksi, 

mendistribusi serta memperdagangkan  makanan dan minuman  yang  tergolong 

haram, dan tidak termasuk  usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau  

menyediakan  barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat 

madarat. 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah  satu  sarana bagi para 

investor  yang  ingin menanamkan dananya dalam bentuk syariah yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Pasar Modal syariah merupakan alternatif investasi yang 

tidak bisa terlepas dari variabel makro ekonomi dan juga rentan di pengaruhi oleh 

pasar saham internaional. Faktor makro ekonomi merupakan faktor yang paling 

banyak mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal. Inflasi, tingkat suku 

bunga, dan kurs memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi pasar modal 

secara langsung. Dimana perubahan-perubahan inflasi, tingkat suku bunga, kurs 

akan direspon langsung oleh pasar modal, sehingga faktor-faktor tersebut sangat 

berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan harga saham. Berikut ini adalah 

perkembangan makro ekonomi yang mendapat pehatian investor dalam 

melakukan investasi. 
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Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap 

Indeks Harga Saham JII Periode 2009-2012 

 

Pada gambar 1.1 Dapat di lihat perkembangan tingkat inflasi pada tahun 

2009-2011 cenderung meningkat. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. 

Sedangkan untuk variabel suku bunga, dapat dilihat di dalam grafik pergerakaan 

suku bunga pada periode tahun 2009-2012 cenderung mengalami penurunan. 

Penurunan tingkat suku bunga juga berdampak pada permintaan terhadap saham-

saham di pasar modal karena investor melihat peluang yang lebih baik daripada 

menginvestasikan dananya di perbankan. Sejak bulan Februari 2012 hingga saat 

ini Bank Indonesia masih menetapkan tingkat suku bunga sebesar 5,75%. 

Selanjutnya untuk pergerakan variabel nilai kurs rupiah per dollar AS cenderung 

mengalami peningkatan. Dapat di lihat pada tahun 2012 nilai kurs rupiah berada 

di angka Rp 10.400. Dan variabel indeks harga saham JII dari periode pengamatan 

tahun 2009-2012 pergerakan nya relatif konstan.  

Untuk tahun 2009 inflasi mengalami kenaikan sedangkan di tahun 2009 

indeks harga saham JII mengalami penurunan.Hal ini bertentangan dengan teori 

bahwa jika inflasi meningkat maka indeks harga saham meningkat. Ditahun 2010 

inflasi meningkat sedangkan pergerakan terhadap indeks harga saham JII relatif 

stabil. Untuk tahun 2011 inflasi mengalami penurunan sedangakan indeks harga 

saham JII mengalami penurunan dan untuk tingkat inflasi pada tahun 2012 
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mengalami penurunan dan pergerakan terhadap indeks harga saham JII juga 

menurun.  

Tingkat suku bunga pada tahun 2009 mengalami penurunan begitu juga 

terhadap pergerakan indeks harga saham JII pada tahun 2009 mengalami 

penurunan. Untuk tahun 2010 tingkat suku bunga bergerak stabil sedangkan 

pergerakan indeks harga saham JII di tahun 2010 mengalami penurunan. Untuk 

tahun 2011 tingkat suku bunga bergerak naik dari tahun sebelumnya dan pada 

tahun 2011 indeks harga saham JII bergerak stabil. Pergerakan suku bunga pada 

tahun 2012 mengalami penurunan dan pergerakan indeks harga saham JII 

bergerak menurun. Dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2009 keadaan di 

lapangan berbanding terbalik dengan teori yang mengatakan bahwa jika tingkat 

suku bunga naik maka indeks harga saham akan turun. Sedangkan pada tahun 

2009 suku bunga mengalami penurunan dan indeks harga saham juga mengalami 

penurunan. 

Nilai tukar rupiah pada tahun 2009 mengalami kenaikan sedangkan untuk 

pergerakan indeks harga saham JII mengalami penurunan. Untuk tahun 2010 nilai 

tukar rupiah mengalami kenaikan tetapi pergerakan indeks harga saham JII 

beregrak stabil. Ditahun 2011 nilai tukar rupiah bergerak meningkat dan 

pergerakan indeks JII masih bergerak stabil. Peregerakan nilai tukar di tahun 2012 

mengalami kenaikan tetapi pergerakan indeks harga saham JII  bergerak menurun. 

Penelitian tentang  kaitan  kondisi  makro ekonomi terhadap aktivitas dan 

kinerja pasar modal telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya, penelitian 

yang dilakukan oleh Ananto (2011) dengan menganalisis pengaruh inflasi, nilai 

tukar dan  suku bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta Islamic 

Index (JII), hasil penelitian menunjukan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap variabel indeks JII sedangkan variabel nilai tukar dan variabel suku 

bunga masing-masing berpengaruh terhadap variabel indeks JII. Penelitian 

selanjutnya yang di lakukan oleh Prima (2012) yang menganalisis pengaruh 

Tingkat Inflasi, Harga Minyak Dunia, harga Emas Dunia, dan Kurs Rupiah 

terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian 

menunjukan bahwa Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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JII. Harga Minyak Dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap JII, Harga 

Emas dunia tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap JII. Kurs 

Rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap JII. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nimran dan Musadieq yang meneliti pengaruh Tingkat 

Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, serta Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Jakarta islamic Index (JII) dan Indeks LQ45 menyatakan Tingkat Inflasi  

berpengaruh tidak signifikan terhadap JII. Tingkat suku bunga SBI berpengaruh 

signifikan terhadap JII, nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap JII 

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaruh perubahan 

kondisi makro ekonomi terhadap pergerakan indeks harga saham yang berbasis 

syariah di pasar modal  Jakarta Islamic Index. Dari uraian tersebut maka penulis 

mengangkat judul “PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI 

TUKAR RUPIAH PER DOLLAR AS TERHADAP  INDEKS HARGA SAHAM 

JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2009-2012.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

membatasi masalah yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar dan index saham 

Jakarta Islamic Index peiode 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar terhadap index 

saham Jakarta Islamic Index secara simultan? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai kurs terhadap index 

saham Jakarta Islamic Index secara parsial? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mencari informasi serta menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan 

masalah  penelitian  khususnya dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs terhadap index saham 
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perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Selain itu, maksud dari 

penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menempuh  Ujian Akhir Sarjana Program Studi  Manajemen pada Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widayatama    

 Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis kondisi inflasi, suku bunga dan nilai tukar terhadap 

Jakarta Islamic Index 

2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga dan niai tukar terhadap  

Jakarta Islamic Index secara simultan 

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar  

terhadap Jakarta Islamic Index secara parsial 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan, antara lain : 

1. Bagi investor 

Penelitian ini dapat memberikan  informasi bagi  investor mengenai saham JII 

dengan memperhatikan faktor fundamental sehingga investor dalam 

menentukan keputusan  investasinya  dapat memperhatikan faktor ekonomi 

seperti perubahan inflasi, suku bunga, nilai kurs dan perubahan nya terhadap   

Jakarta Islamic Index, sehingga dapat menerapkan strategi perdagangan di 

pasar modal. 

2. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang 

terkait dalam fungsi pengambilan kebijakan moneter yang akan di tempuh agar 

lebih mampu menciptakan iklim investasi yang dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi di Jakarta Islamic Index. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dalam memahami 

bahwa faktor-faktor ekonomi makro juga berpotensi mempengaruhi kinerja 



7 
 

 
 

saham secara sistematis, dan tidak hanya faktor-faktor internal bursa itu 

sendiri. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal dalam perkembangannya telah menjadi bagian instrument 

perekonomian. Peranannya sangat penting dalam  menghubungkan antar penyedia 

dana (investor) dengan pengguna dana (emiten). Bagi perusahaan, pasar modal 

merupakan alternatif sumber penghimpun dana, selain itu pasar modal juga 

memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk melakukan investasi dengan 

membentuk portofolio investasi. Investasi di pasar modal sekurang-kurangnya 

harus memperhatikan dua hal, yaitu keuntungan yang diharapkan dan resiko yang 

mungkin terjadi. Hal ini berarti investasi dalam bentuk saham menjanjikan 

keuntungan sekaligus resiko, sehingga investor harus lebih cermat dalam 

mengambil peluang dengan mempertimbangkan resiko yang ada. 

(http://jurnalskripsi.com)  

Pada dasarnya, investor membeli sekuritas itu karena mengharapkan 

imbalan yang positif. Pembeli saham  tertarik pada dua keuntungan, yaitu dividen 

(pembagian laba perusahaan dan capital gain (selisih lebih harga jual saham 

dengan harga beli saham yang bersangkutan) yang diharapkan. Penentuan 

alternatif hasil yang diharapkan dalam hal ini menjadi penting agar dana yang 

dialokasikan tidak sia-sia. Menilik pada fenomena ini,harga saham  menjadi faktor 

penting dalam menentukan pergerakan saham. 

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang 

memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan 

ruang lingkup kegiatan usaha. Sebagian saham syariah dimaksudkan dalam 

perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan  indeks yang dikeluarkan oleh 

PT.Bursa Efek Indonseia yang merupakan subset dari Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). (Auliyah dan Hamzah,2006) 

Saham syariah juga memiliki tingkat return dan resiko sama seperti 

saham  konvensional. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, investor 

perlu memastikan bahwa investasi tersebut mampu memberikan tingkat 

http://jurnalskripsi.com/
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pengembalian yang diharapkan yang tinggi dengan tingkat resiko yang kecil. 

Termasuk dalam pertimbangan investor tersebut adalah kondisi makro ekonomi 

yang terjadi serta prediksi atas kondisi tersebut di masa yang akan datang. Kondisi 

makroekonomi tersebut misalnya tingkat inflasi,tingkat suku bunga dan kurs. 

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang 

bersifat umum dan terus menerus. (Manurung dan Raharja,2004:319)  Inflasi 

yang semakin meningkat menjadi sinyal negatif bagi para investor di pasar modal 

investor akan cenderung melepaskan sahamnya bila terjadi peningkatan inflasi. 

Hal ini karena peningkatan inflasi menyenbabkan kenaikan risiko investasi pada 

saham. Kecenderungan para investor untuk melepaskan sahamnya akan 

menyebabkan harga saham tersebut turun. Kondisi penurunan harga sahamnya 

akan menyebabkan harga saham tersebut turun. Kondisi penurunan harga saham 

ini akan tercermin pada indeks harga saham. Penurunan harga saham, baik yang 

terjadi pada perusahaan tertentu atau pun pada keseluruhan perusahaan, akan 

menyebabkan penurunan pada Jakarta Islamic Index. 

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, 

dalam bentuk persentase pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang 

diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.(Sunariyah,2011:8) Tingkat 

suku bunga mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga saham. Di sisi lain, 

meningkatnya suku bunga merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan 

bagi investor deposito, dan akan berdampak pada harga pasar saham di pasar 

modal. Menurut Samuelson dan Nordhaus,(2005:191) bahwa suku bunga yang 

tinggi cenderung akan menurunkan harga aset. Ini bisa dipahami dengan 

menggunakan  konsep nilai sekarang (present value), yaitu nilai uang masa kini 

dari aliran pendapatan masa depan. Ini ditentukan dengan menghitung berapa 

banyak uang yang diinvestasikan sekarang akan dibutuhkan dengan menghitung 

berapa banyak uang yang dibutuhkan pada suku bunga yang berlaku untuk 

menghasilkan aliran pendapatan masa depan dari aset. Umumnya, ketika suku 

bunga naik maka pilihan investasi yang tepat dan lebih menguntungkan adalah 

tabungan atau deposito, sehingga harga saham, obligasi perumahan dan banyak 
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aset jangka panjang lainnya yang juga merupakan alternatif investasi akan 

menurun. 

Karakteristik bunga yang menjanjikan keuntungan secara pasti 

menjadikan suku bunga sebagai tolok ukur atas tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return) dari suatu investasi. Dengan demikian, bunga 

dianggap sebagai fungsi dari investasi. Tingginya tingkat suku bunga akan 

menyebabkan harga saham menjadi turun. Hal ini terjadi karena investor akan 

cenderung menjual sahamnya dan mengalihkan dananya dalam bentuk deposito 

agar memperoleh keuntungan yang tinggi dengan tingkat resiko yang lebih aman.  

Disamping tingkat suku bunga, kurs merupakan salah satu alat ukur yang 

digunakan untuk menilai keteguhan suatu ekonomi. Kurs valuta asing 

menunjukan harga atau nilai mata uang suatu  negara dinyatakan dalam nilai mata 

uang negara lain. Dengan kata lain, kurs adalah banyaknya uang domestik yang 

diperlukan untuk membeli atau memperoleh satu unit valuta asing tertentu. Nilai 

tukar kurs suatu mata uang bisa bergerak turun atau sebaliknya mengalami 

kenaikan (berubah-ubah) tergantung seberapa besar permintaan dan penawaran 

akan mata uang tersebut. Jika permintaan terhadap suatu mata uang tertentu 

meningkat, maka nilai tukar mata uang tersebut akan naik dan sebaliknya. Namun, 

fluktuasi kurs yang sering berubah tajam bisa menjadi indikasi buruk bagi 

perekonomian suatu negara karena mencerminkan ketidakstabilan ekonomi negara 

tersebut.  

Hubungan antara nilai tukar mata uang asing dengan harga saham 

diantaranya dapat dilihat melalui pendekatan pasar barang (good market 

approach), dimana perubahan pada kurs akan mempengaruhi tingkat kompetitif 

suatu perusahaan, kemudian akan mempengaruhi pendapatan  perusahaan. Hal 

tersebut akan berpengaruh pada harga saham suatu perusahaan. Pada kurs rupiah 

terdepresiasi, maka biaya bahan baku impor atau produk yang memiliki kaitan 

dengan produk impor akan mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan biaya 

produksi meningkat dan laba perusahaan menjadi turun sehingga tingkat dividen 

yang dapat dibagikan dan return yang ditawarkan akan menurun pula. Penurunan 

return yang ditawarkan akan mengakibatkan permintaan terhadap saham tersebut 
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berkurang sehingga harga saham tersebut turun dipasaran. Penurunan pendapatan 

ini akan berakibat pada penurunan kinerja perusahaan di pasar modal. Kondisi ini 

akan mendorong investor untuk melepas sahamnya. Kecenderungan para investor 

untuk melepaskan sahamnya akan menyebabkan harga saham tersebut turun. 

Kondisi penurunan harga saham ini akan tercermin pada indeks harga saham. 

Berdasarkan  uraian di atas, perubahan keadaan yang terjadi pada 

variabel makro ekonomi disamping akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, juga akan berpengaruh terhadap reaksi pasar, baik positif maupun 

negatif, yang selanjutnya akan menentukan tingkat harga saham di pasar modal. 

Perubahan harga saham di pasar modal, baik sebagian atau keseluruhan 

perusahaan, secara otomatis akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham 

menuju suatu perubahan tertentu. Begitu pula yang terjadi pada Jakarta Islamic 

Index yang menggambarkan perubahaan harga sejumlah saham perusahaan yang 

sejalan dengan kriteria syariah. Dengan demikian, perubahan pada kondisi makro 

ekonomi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Jakarta islamic Index 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

pengaruh inflasi,tingkat suku bunga dan kurs terhadap indeks saham Jakarta 

Islamic Index. 

Tabel 1.4 

Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Tahun Hasil Sumber 

Jurnal 

1 
Rowland 

Pasaribu 

Pengaruh 

Variabel 

Ekonomi Makro 

terhadap Indeks 

Saham Syariah 

Indonesia 

2013 Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

tingkat inflasi memiliki 

hubungan negatif 

terhadap indeks saham 

syariah. Sedangkan 

variabel suku bunga 

dan jumlah uang 

beredar memiliki  
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No 
Judul Peneliti Tahun Hasil Sumber 

 
   pengaruh positif 

terhadap indeks saham 

syariah Indonesia  

Jurnal 

Universitas 

Gunadarma 

 

2. 
Ananto Analisis 

Pengaruh 

Inflasi, Nilai 

Tukar, dan Suku 

Bunga terhadap 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan 

Jakarta Islamic 

Index (JII). 

2011 Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel inflasi tidak 

berpengaruh terhadap 

variabel indeks JII 

sedangkan variabel 

nilai tukar dan variabel 

suku bunga masing-

masing berpengaruh 

terhadap variabel 

indeks JII. 

Jurnal 

Universitas 

Gunadarma 

3. 
Prima 

Rusbari 

andi 

Analisis 

Pengaruh 

Tingkat Inflasi, 

Harga Minyak 

Dunia,Harga 

Emas Dunia, 

dan Kurs 

Rupiah terhadap 

Jakarta Islamic 

Index Bursa 

Efek Indonesia 

(Periode Januari 

2005-Maret 

2012) 

2012 Tingkat inflasi 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

JII. Harga Minyak 

Dunia berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap JII, Harga 

Emas dunia tidak 

berpengaruh signifikan 

secara statistik 

terhadap JII. Kurs 

Rupiah berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap JII. 

Jurnal 

Universitas 

Gunadarma 
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4. 
Riadi, 

Nimran  

dan  

Al 

Musadieq 

Pengaruh  

Inflasi, Tingkat  

Suku Bunga 

Sertifikat Bank 

Indonesia, serta  

Nilai Tukar 

Rupiah terhadap  

Jakarta Islamic 

Index (JII) dan 

Indeks LQ45 

2012 Tingkat Inflasi  

berpengaruh tidak  

signifikan terhadap JII. 

Tingkat suku bunga 

SBI berpengaruh  

signifikan terhadap JII, 

nilai tukar  

rupiah berpengaruh 

signifikan terhadap JII 

 

Jurnal 

Universitas 

Brawijaya  

Malang 

Berdasarkan  uraian diatas  maka bagan  kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 1.2  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NO Peneliti Judul Tahun Hasil Sumber 

Pasar 

Modal 

Investasi 
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Keterangan 

 Faktor yang diteliti 

 Faktor yang tidak diteliti 

1.6    Hipotesis  

 Berdasarkan  latar belakang, identifikasi masalah,tujuan penelitian dan 

kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka didapat hipotesis sebagai berikut : 

1. Inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks saham Jakarta Islamic Index secara simultan 

2. Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Jakarta 

Islamic Index 

3. Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic 

Index 

4. Nilai Kurs berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islmaic Index 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan, adalah metode eksplanatory survey 

menurut Menurut Nazir (2003:56) eksplanatory survey adalah: 

“Survei yang bersifat menjelaskan suatu fenomena yang digambarkan dan 

fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel.”  

Bentuk atau jenis penelitian yang digunakan analisa deskriptif dan verifikatif, 

dimana tujuannya yaitu disamping menyajikan gambaran secara terstruktur, 

faktual dan akurat mengenai fakta tentang perusahaan juga untuk mengetahui 

hubungan variabel independen dan dependen. 

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi,koefisien determinasi, dan analisis regresi berganda. Dan untuk 

menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, digunakan statistik uji F untuk 

menguji secara simultan dan uji t untuk menguji secara parsial. 

 

  



14 
 

 
 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan  pada perusahaan-perusahaan yang listing di Jakarta 

Islamic Index (JII) selama periode penelitian (2009-2012) yang telah go public, 

dimana data di peroleh dari laporan  keungan yang terdapat di Indonesian Capital 

Market Directory. Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Widyatama, 

yang berlokasi di Jalan Cikutra no 204A Bandung 40125. Dengan waktu 

pelaksanaan penelitian dari bulan Oktober 2013-Februari 2013. 


