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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

 Investasi merupakan faktor penting sebagai modal untuk menghadapi 

masa depan yang belum pasti namun dalam berinvestasi juga terdapat faktor 

ketidakpastian dan resiko. Faktor ketidakpastian tidak dapat diperkirakan maupun 

diukur besarannya sedangkan faktor resiko investai dapat diperkirakan maupun 

diukur. Sehingga yang perlu dilakukan analisis adalah resiko dalam berinvestasi

 Demikian juga halnya jika berinvestasi pada pasar saham, investor harus 

mempertimbangkan resiko sama cermatnya dengan tingkat pengembalian 

investasi yang diharapkan. Dengan memperhatikan faktor resiko tersebut investor 

dapat merumuskan tujuan berinvestasi dengan cermat, melakukan analisis 

pendahuluan dalam proses investasi dan memilih berbagai alternatif investasi. 

Berikut adalah pengertian investasi menurut Sunariyah (2011,4) : 

 “Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa-masa yang akan datang” 

Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau 

entitas yang mempunyai kelebihan dana. Sedangkan investasi dalam arti luas 

terdiri dari 2 bagian utama : investasi dalam bentuk aktiva ril dan investasi dalam 

bentuk surat-surat berharga atau sekuritas. Aktiva ril adalah aktiva berwujud 

seperti emas, gedung atau benda berwujud. Sedangkan aktiva financial adalah 

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

dikuasai oleh suatu entitas. Tujuan investor dalam mealukan investasi adalah : 

untuk memaksimalkan return, tanpa melakukan faktor resiko investasi yang harus 

dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung 

resiko atas investasi yang dilakukannya. 
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2.1.2. Tujuan Investasi 

 Dalam melakukan Investasi (Ahmad.2004:3) mengemukakan investasi 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, terdapat 

beberapa alasan orang melakukan investasi yaitu : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang dapat 

menghidarkan diri agar harta miliknya tidak berkurang nilainya akibat inflasi 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Adanya kebijakan untuk mendorong 

tumbuhnya investasi pada bidang usaha-usaha tertentu dengan fasilitas insentif 

perpajakan. 

 

2.1.3 Proses Investasi      

 Seorang investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi harus 

memperharikan hal-hal sebagai berikut (Halim,2005:4) : 

1. Menentukan tujuan investasi 

  Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini adalah : 

a. Tingkat pengembalian yang diharapkan 

b. Tingkat resiko 

c. Ketersediaan jumlah dana yang diharapkan 

Investor harus menentukan tujuan dan besaran investasi yang akan 

berpengaruh terhadap keuntungan yang diharapkan dan resiko yang 

ditanggung. Umumnya hubungan antara resiko dan return yang diharapkan 

bersifat linier, semakin tinggi tingkat resiko semakin tinggi pula return yang 

diharapkan. 

2. Melakukan Analisis       

Melakukan analisis teknikal maupun fundamental terhadap sekuritas yang akan 

dibeli. Analisis teknikal memperhatikan perkiraan harga saham di masa depan 

berdasarkan pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham di masa 

lalu. Sedangkan analisis fundamental memperhatikan faktor fundamental 

emiten antara lain laporan keuangan dan faktor makroekonomi yang 

berpengaruh terhadap kinerja emiten. 
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3. Membentuk Portofolio       

Investor perlu mengidentifikasikan sekuritas-sekuritas yang akan dipilih dan 

berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing sekuritas 

tersebut. Pemilihan sekuritas ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko. 

4. Mengevaluasi Kinerja Portofolio      

Investor melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio, baik dalam aspek 

return yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Tolok ukur evaluasi 

kinerja portofolio adalah : 

a. Pengukuran, penilaian kinerja portofolio atas dasar aset yang telah 

ditanamkan misalnya dengan menggunakan tingkat pengembalian 

b. Perbandingan penilaian berdasarkan pada perbandingan dua set protofolio 

dengan tingkat resiko yang sama. 

5. Merevisi kinerja prtofolio 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja portofolio. Bila 

portofolio yang ada sekarang dirasa tidak lagi optimal, maka dilakukan 

perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang membentuk protofolio tersebut. 

Bisa dilakukan revisi secara total dan membentuk portofolio baru maupun 

perubahan komposisi dana yang membentuk portofolio tersebut. 

6. Alternatif Investasi       

Seorang investor dalam melakukan pemilihan investasi perlu memperhatikan 

beberapa aspek penilaian dasar dalam berinvestasi sebagai berikut : 

a. Kesesuian tingkat pengembalian investasi dengan resiko yang dihadapi 

b. Kemampuan investasi untuk memberikan tingkat penghasilan yang relatif 

stabil pada periode investasi dan; 

c. Likuiditas investasi yang relatif cepat dapat menghasilkan dana. 

Salah satu investasi yang dapat dilakukan di pasar modal adalah 

perdagangan saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti 

kepemilikan suatu perudahaan,dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan (www.bapepam.go.id). Saham menunjukan 

klaim kepemilikan atas pendapatan dan aktiva suatu perusahaan (Elton et al, 

2007). Sedangkan menurut Brealey et al.(2008) saham adalah sekuritas yang 

http://www.bapepam.go.id/
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mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Gitman (2009) mengemukakan 

bahwa saham merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang paling murni 

dan paling dasar. 

 

2.2 Makro Ekonomi  

2.2.1 Pengertian Makro Ekonomi 

 Teori makro ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara aggregate. Konsep aggregate 

dalam pengamatan peristiwa ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan 

kegiatan pelaku-pelaku ekonomi, seperti kegiatan produsen secara keseluruhan, 

kegiatan konsumen secara keseluruhan, kegiatan pemerintahan, dan kegiatan 

ekonomi luar negeri.Murni (2009:2) 

 Ekonomi makro merupakan konsep dasar yang dapat menjelaskan 

beberapa hal berikut (Nanga:2001) :  

1. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan produk/pendapatan nasional 

2. Faktor penyebab timbulnya pengangguran di dalam perekonomian dan cara 

untuk mengatasinya 

3. Faktor penyebab terjadinya inflasi dan cara untuk mengatasinya 

4. Faktor penyebab naik turunnya tingkat/suku bunga 

5. Faktor penyebab ketidakseimbangan (defisit atau surplus) neraca pembayaran 

suatu negara 

6. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang dalan negeri 

terhadap mata uang asing. 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Makro Ekonomi 

 Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis 

ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu 

negara, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. 

analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makroekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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Alasan mengapa kebijakan moneter dapat mempengaruhi return saham 

yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. 

Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan 

meningkatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan. hal ini 

dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan supply uang yang lebih tinggi 

dari biasanya. ketika suply uang tinggi, maka kegiatan operasional yang 

bersifat profit oriented juga akan meningkat dan otomatis akan membuat laba 

perusahaan meningkat pula.Hal ini pada gilirannya nanti akan 

meningkatkan return saham dari perusahaan yang bersangkutan. Mankiw 

(2000:432) 

 

2.2.3 Indikator Makro Ekonomi 

 Indikator kegiatan ekonomi suatu negara mengalami kemajuan dan 

kemunduruan. Kemajuan dan kemunduran, atau tingkat perkembangan ekonomi 

suatu negara dapat dilihat melalui laporan pendapatan nasional dan neraca produk 

(national income dan product acoun), laporan tersebut merupakan data yang 

dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pemerintah, yang menggambarkan berbagai 

komponen pendapatan dan output nasional dalam perekonomian. Konsep kunci 

dalam laporan pendapatan dan produk nasional adalah Gross National Product 

(GNP) dan Gross Domestic Product. Arti kedua konsep tersebut adalah totalitas 

keseluruhan produk (barang & jasa) yang dihasilkan suatu negara selama satu 

tahun tertentu. Murni (2009:30) 

2.3 Inflasi 

2.3.1 Pengertian Inflasi 

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di 

hampir negara di dunia adalah inflasi. Secara umum inflasi dapat didefinisikan 

sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umu dimana barang dan jasa 

tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunya daya jual mata 

uang suatu negara (www.bps.go.id). Inflasi diperhitungkan dalam prinsip-prinsip 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://www.bps.go.id/
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berinvestasi karena inflasi berkaitan erat dengan nilai waktu dari uang, seperti 

yang dikemukakan oleh Arifin (2002:12)             

“Inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang-barang  secara 

umum atau penurunan daya beli dari sebuah satuan uang.” 

 Inflasi merupakan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu 

perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. 

Kenaikan harga tahunan dapat berupa peningkatan yang kecil atau tinggi dan 

meningkat dengan cepat. Tingkat inflasi dapat dihitung dengan menggunakan 

indeks harga konsumen yang menunjukan persentase per tahun. Inflasi itu sendiri 

terjadi disebabkan : adanya kelebihan permintaan pada tingkat kesempatan kerja 

dari output nasional yang menarik ke atas tingkat harga, peningkatan biaya faktor 

input ( upah dan bahan baku) yang mendorong ke atas tingkat harga. 

2.3.2 Jenis Inflasi 

Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran 

banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan 

atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional,terdapat 

gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang. Menurut Murni (2009: 

204-205) jenis inflasi dilihat dari sumbernya atau penyebab inflasi dibagi menjadi: 

1. Demand pull inflation (inflasi tarikan permintaan) 

Terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan disebabkan oleh kenaikan 

permintaan agregat. 

2. Cost push inflation (inflasi desakan biaya) 

Harga secara terus menerus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh 

penurunan tingkat penawan agregat. 

3. Imported inflation (inflasi impor) 

Inflasi bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama 

barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap 

kegiatan produksi. 

 Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya, Nanga (2001: 251) 

membagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu :  
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1. Moderat inflation (inflasi sedang) 

Kondisi ini ditandai dengan kenaikan laju inflasi yang lambat dan waktu yang 

relatif lama 

2. Galloping Inflation (inflasi menengah) 

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau 

bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek 

serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulanan ini 

lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap 

perekonomian lebih berat daripada inflasi yang menyerap (creeping inflation) 

3. Hyper Inflation (inflasi tinggi) 

Merupakan inflasi yang paling parah,akibatnya harga-harga naik sampai lima 

atau enam kali. Masyarakat tidak lagi mempunyai keinginan untuk menyimpan 

uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan 

barang. 

2.3.3 Pengukuran tingkat Inflasi 

 Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan 

indeks harga. Menurut Waluyo (2003: 120-122), ada beberapa indeks harga yang 

dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain : 

1. Consumer Price index (CPI) 

Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga 

dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup 

    
                                   

                                  
        

2. Produsen price index atau whosale price index 

Indeks yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga bahan 

mentah (raw material), bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini 

sejalan dengan indeks CPI. 

3. GNP Deflator  

GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan 

PPI, dimana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam 
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hitungan GNP , sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua 

indeks diatas. 

     
           

        
        

 

2.3.4 Dampak Inflasi        

 Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau 

tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang 

positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan 

pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan 

mengadakan investasi.sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat 

terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau 

dan perekonomian dirasakan lesu. Menurut Arifin (2002:12) berpendapat  

“ Penyebab terjadinya inflasi sangatlah kompleks selain karena hukum 

permintaan penawaran dan inflasi juga bisa terjadi karena kenaikan biaya 

produksi.”  

Oleh karena itu orang menjadi tak bersemangat kerja, menabung, atau 

mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para 

penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta 

kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga 

hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. 

 Dampak atau akbiat yang ditimbulkan dari adanya inflasi menurut Murni 

(2009:206) sebagai berikut : 

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan rill yang diterima masyarakat, dan ini 

sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap 

2. Inflasi menimbulkan dampak yang buruk pula pada neraca pembayaran, karena 

menurunnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan 

ketidakseimbangan terhadap aliran masuk dan keluar negeri. 

3. Pada saat keadaan yang tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih 

cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian tanah, rumah dan 
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bangunan. Pengalihan investasi ini menyebabkan investasi produk berkurang 

dan kegiatan ekonomi menurun 

4. Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini sangat merugikan pengusaha 

dan ini menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang 

mendorong produksi nasional 

5. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, seperti tabungan 

masyarakat di bank nilai riinya akan menurun. 

 

2.4 Suku Bunga 

2.4.1 Pengertian Suku Bunga 

 Tingkat suku bunga di suatu negara biasanya ditetapkan pemerintah yang 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. 

Definisi suku bunga menurut Arifin (2006:118) :  

 

  “ Suku bunga adalah suku bunga yang diberlakukan Bank Indonesia  

selaku bank sentral dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Dan dalam hal ini BI berwenang menaikan suku bunga guna mengontrol 

peredaran uang dimasyarakat atau dalam arti luas mengontrol 

perekonomian nasional.” 

 

Suku bunga ini penting untuk diperhitungkan karena rata-rata para 

investor yang selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Dengan 

adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil berbagai sarana 

investasi akan mengalami perubahan. Peredaran uang yang terlalu banyak di 

masyarakat akan mengakibatkan masyarakan cenderung membelanjakan uangnya, 

yang pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan harga barang-barang dan hal 

ini juga bisa memicu inflasi. Dengan demikian menaikan bunga SBI berarti bank-

bank dan lembaga keuangan lainnya akan terdorong untuk membeli SBI. 

Tentunya bunga yang tinggi ini berdampak pada alokasi dana investasi para 

investor. Karena investor akan menjual saham-saham dan dananya kemudian akan 

ditempatkan di bank. Penjualan saham secara serentak akan berdampak pada 

penurunan harga saham secara signifikan.    

 Menurut Sunariyah (2011,80) tingkat bunga di pasar uang mempunyai 

beberapa fungsi pada suatu perekonomian : 
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1. Sebagai daya tarik bagi para investor untuk menginvestasikan dananya 

2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap 

dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi 

3. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian 

4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan 

produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk mengontrol 

tingkat inflasi 

 Sejalan dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin pesat dan 

sistem pembayaran yang semakin efisien, peranan suku bunga sebagai indikator 

moneter menjadi semakin penting. Dengan kondisi demikian, perubahan suku 

bunga jangka pendek yang dipengaruhi otoritas moneter seperti tingkat diskonto 

Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang akan berpengaruh pada 

tingkat bunga jangka menengah dan panjang pada bank-bank umum. 

 Selama ini perkembangan suku bunga di dalam negeri, baik suku bunga 

simpanan maupun pinjaman perbankan menunjukan kecenderungan meningkat. 

Peningkatan ini berkaitan dengan dilaksanakanya kebijaksanaan moneter ketat 

yang bertujuan untuk mengatasi gejolak rupiah terhadap dolar AS. Dan suku 

bunga deposito ini juga biasanya dijadikan alat bagi pemerintah untuk 

mengendalikan inflasi yang terjadi. Pada dasarnya hampir sama dengan pengaruh 

tingkat inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat suku bunga pun dapat 

berpengaruh terhadap kurs valas. 

 

2.4.2 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia 

 Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 6/11/PBI/2004 tentang suku 

bunga pinjaman simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, 

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah : 

 “Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata 

uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 

utang berjangka waktu pendek.” 
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Menurut Mahmoeddin (2005: 118) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

adalah: 

 “Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga atas unjuk 

dalam Rupiah, yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank 

Indonesia (BI) sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.” 

Bank Indonesia (BI) dalam perannya sebagai otoritas moneter, bertugas 

untuk membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah (UU No. 13 tahun 1968 tenteng Bank Sentral). Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa piranti moneter 

yang terdiri dari Giro Wajib Minimum (GWM), Fasilitas diskonto, Himbauan 

Moraldan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Piranti OPT dilakukan melalui transaksi 

jual beli surat berharga yakni antara lain jual beli Sertifikat Bank Indonesa (SBI). 

2.4.3 Karakteristik SBI 

 Berdasarkan Surat Edaran No.8/13/DPM, perihal penerbitan Sertifikat 

Bank Indonesia melalui lelang, tanggal 1 Mei 2006 hlm.4, karakteristik dari 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai berikut : 

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

2. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal 

penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu 

3. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto 

4. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) 

sebagai berikut : 

            
                   

                                     
 

 

5. Nilai diskonto dihitung sebagai berikut : 

Nilai diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai 

6. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless) 

7. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder 
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2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga 

Setiap investor selalu mengharapkan agar uang atau dana yang ditanam 

menjadi berkembang oleh karena memperoleh suku bunga. Akan tetapi apabila 

terjadi inflasi, jumlah uang yang diterima daya belinya akan berkurang, maka 

bunga yang diterima harus sudah meperhitungkan tingkat inflasi (premi inflasi). 

Secara singkat ada empat faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

tingkat bunga, yaitu : 

1. Inflasi 

2. Preferensi waktu 

3. Pajak 

4. Risiko 

Tiga faktor pertama merupakan dasar penentu tingkat bunga bebas resiko 

(risk free), sedangkan faktor keempat yaitu premi resiko menerangkan mengapa 

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

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

berubah atau bervariasi. 

Seorang investor harus mengorbankan konsumsinya sekarang karena 

uangnya untuk diinvestasikan, sehingga wajar jika investor menuntut agar dalam 

menentukan tingkat bunga dipertimangkan adanya preferensi waktu (premi 

preferendi 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 diatas berupa inflasi, preferensi waktu dan pajak, masih 

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

(uncertainty) di masa depan, seperti terjadinya devaluasi, penguatan uang oleh BI, 

perang krisis moneter, dan lain sebagainya. Penanam modal menghendaki adanya 

premi resiko (risk premium). Pada prinsip makin besar tingkat resiko makin besar 

pula premi resiko yang dituntut para penanam modal. 

(elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/.../bab_4_teori_partfolio.pdf). 
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2.5 Nilai Tukar Rupiah 

2.5.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah 

 Nilai tukar merupakan perbandingan nilai antara kedua mata uang. 

Menurut Brealey et al.(2008). 

“ Nilai tukar adalah jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan untuk 

membeli satu unit mata uang negara lain.” 

 Sedangkan menurut Gitman (2009) pengertian nilai tukar yaitu : 

“ Nilai tukar adalah nilai dari dua mata uang yang diperbandingkan satu 

sama lain.  

Adapun pengertian nilai tukar menurut Bodie et al.(2009) adalah: 

“ Nilai tukar adalah suatu nilai dimana mata uang domestik dapat diubah 

menjadi mata uang asing.” 

 Nilai tukar berperan penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter 

dan untuk mendukung perekonomian nasional. Nilai tukar yang stabil diperlukan 

untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha. Secara garis 

besar, sejak tahun 1979, indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu 

sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar 

mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang 

bebas sejak 14 Agustus 1997 (www.bi.go.id). 

 Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar rupiah 

sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku merupakan 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Sistem nilai tukar mengambang 

bebas dapat membuka kemungkinan investasi internasional namun juga 

meningkatkan volatilitas pada pasar valuta asing. Apabila diperlukan untuk 

menjaga stabilitas nilai tukar pada saat terjadi fluktuasi rupiah yang berlebihan, 

Bank Indonesia dapat melakukan intervensi pada pasar valuta asing tersebut. 

 Pergerakan nilai tukar mempengaruhi daya saing perusahaan yang 

berpengaruh kepada arus kas perusahaan dan nilai sahamnya. Sedangkan 

meningkatnya pasar saham akan menarik arus modal yang akan meningkatkan 

permintaan mata uang domestik sehingga akan terjadi apresiasi pada mata uang 

tersebut. Apresiasi yang terjadi pada rupiah atas dollar AS akan meningkatkan 

http://www.bi.go.id/
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daya saing perusahaan dengan berkurangnya beban utang dalam denominasi 

dollar AS dan lebih murahnya bahan baku dengan kandungan impor tinggi. 

Dengan beroperasi pada pasar dalam negeri akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan dan kemudian meningkatkan harga sahamnya di bursa saham. 

 Menguatnya kurs rupiah terhadap dollar AS berpengaruh positif terhadap 

peningkatan harga saham. Sesuia dengan hasil penelitian dari Phylaktis dan 

Ravazzolo (2000) yang mengemukakan bahwa saham dan pasar valuta asing 

berhubungan secara positif. Selanjutnya Hashimoto dan ito (2004) 

mengemukakan bahwa harga-harga saham terpengaruh dari krisis mata uang 

seperti terjadi di Indonesia. Pelemahan mata uang secara tajam memicu gagal 

bayar dari para perusahaan dan perbankan yang mempunyai currency mismatch 

pada neracanya, kemudian terjadi penurunan harga-harga saham. Sedangkan 

Gupta et al (2000) mengemukakan bahwa sesuai dengan kondisi keseimbangan, 

tingkat bunga dan nilai tukar mempunyai koefisien negatif. Oleh karena itu kita 

mengharapkan hubungan antara nilai tukar dan harga saham mempunyai koefisien 

positif. 

2.5.2 Sistem Penetapan Kurs       

 Dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan valas. Dengan kata 

lain terdapat,terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu 

menjadi mata uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan 

transaksi valas. Pasar valas dunia menawarkan mekanisme yang dapat 

menyelesaikan transaksi yang kompleks dan beragam secara efisien dan segera. 

Menurut Kuncoro (2001:26-23), terdapat beberapa sistem kurs mata uang yang 

berlaku di perekonomian internasional, yaitu : 

1. Sistem Kurs Mengambang (Floating exchange rate) 

Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya 

stabilitas oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua 

macam kurs, yaitu : 

a. Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang yang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. 
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Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, di dalam sistem ini 

cadangan devisa tidak diperlakukan karena otoritas moneter tidak berupaya 

untuk menetepkan atau memanipulasi kurs. 

b. Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchane rate) dimana 

otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat 

tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena 

otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk mempengaruhi 

pergerakan kurs. 

2. Sistem kurs tertambat (peged exchane rate) 

Sistem ini mengkaitkan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain atau 

sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner 

dagang yang utama menambatkan ke suatu mata uang berarti nilai mata uang 

tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi 

sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi 

hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi 

tambatannya. 

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawlinh pegs) 

Sistem ini melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uang suatu negara 

secara periodik, dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada 

rentang waktu tertenu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat 

mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding 

sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-

kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba 

dan tajam 

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies) 

Sistem ini menwarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan 

mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang 

dimasukan dalam “keranjang” umumnya ditentukan oleh peranannya dalam 

membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi 

bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, 
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sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang 

yang berbeda dengan bobot yang berbeda. 

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate) 

Sistem ini mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga 

kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah 

tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan 

berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar   

 Kurs valuta asing dapat berubah-ubah dikarenakan permintaan akan valuta 

asing mengalami kenaikan atau penurunan. Permintaan valuta asing mengalami 

peningkatan dikarenakan kebutuhan akan membayar hutang yang akan jatuh 

tempo. Penawaran valuta asing yang banyak akan mengakibatkan nilai kurs valuta 

asing tersebut akan melemah atau nilai mata uang domestik menguat. Spekulan 

yang bermain di valuta asing, dan informasi lain yang mendukung permintaan dan 

penawaran. Menurut Handaru (2002: 77) faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran atas mata uang, antara lain : 

 “Laju Inflasi, tingkat pendapatan, Tingkat Bunga dan kontrol pemerintah.” 

 Sedangkan menurut Murni (2009: 246) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu 

“Kurs valuta asing akan dapat berubah bila terjadi perubahan selera, 

perubahan harga barang impor dan ekspor, terjadi inflasi, perubahan suku 

bunga, dan tingkat pengembalian investasi serta pertumbuhan ekonomi.” 

Keown (2005:607) mengemukakan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai tukar, yaitu: 

“ Fundamental factors, such as inflation, interest rate, balance of 

payments, and goverment policies, are quite important in explaining both 

the short-term and long-term fluctuations of currency value”.   

Artinya, faktor-faktor fundamental, seperti inflasi, suku bunga, neraca 

pembayaran, dan kebijakan pemerintah, cukup penting dalam menjelaskan baik 
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fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang nilai tukar.  

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

mempengaruhi nilai tukar valuta asing antara lain : 

1. Parity Condition 

a. Tingkat implasi / nilai moneter 

b. Tingkat suku bunga 

c. Kurs masa depan (forward) 

d. Paritas tingkat suka bunga 

2. Neraca Pembayaran  

a. Nilai transaksi spot 

b. Investasi portofolio 

c. Investasi langsung modal asing 

d. Sistem kurs valuta asing 

e. Cadangan devisa negara 

3. Pendekatan Asset / Aktiva 

a. Prospek pertumbuhan ekonomi 

b. Stabilitas politik dan pengawasan 

c. Tingkat likuiditas dan spekulasi 

d. Permintaan dan penawaran terhadap valuta asing 

 

2.6 Pasar Modal 

2.6.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan suatu tempat pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga. Atau sebagai instrumen berbagai keuangan atau 

sekuritas jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau pihak 

swasta.(Husnan:2005:3) 

 Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat 

dan dapat dipercaya,dimana transaksi diatur dalam kerangka sistem yang terpadu 

dibawah kendali suatu pasar modal yang secara legal diatur dan dijamin oleh 
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pemerintah yaitu melalui undang-undang negara. Definisi pasar modal menurut 

Undang-Undang no.8 tahun 1995 adalah :  

“Suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan saham perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” 

Sunariyah (2011:5) menegaskan transaksi investasi atau jual beli surat 

berharga dipasar modal dapat berbentuk : 

1. Utang berjangka merupakan salah satu bentuk pendanaan dalam suatu entitas 

(badan usaha yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan dijual 

kepada para pemilik dana ataupun pemodal. Utang jangka panjang juga dibagi 

menjadi dua : surat obligasi dan sekuritas lainnya 

2. Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas 

(badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu 

dengan tujuan untuk menguasai sebagaian hak pemilikan atas perusahaan 

tersebut. 

 

2.6.2 Tujuan Pasar Modal 

Tujuan dari pasar modal adalah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal 

dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat akumulasi 

dana bagi perusahaan melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat. 

Dengan demikian pasar modal merupakan ajang transaksi antara para investor 

dengan perusahaan emiten yaitu perusahaan go publik yang sahamnya tercatat 

pada bursa efek. Adapun pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah. Husnan 

(2005:9) : 

1. Emiten 

2. Perantara Emisi yang meliputu : 

a. Penjamin emisi 

b. Akuntan Publik 

c. Perusahaan Penilai  
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3. Badan Pelaksanaan Pasar Modal 

4.  Bursa Efek 

5. Perantara Perdagangan Efek 

6. Investor 

Pasar modal di Indonesia yang sekarang ini kita kenal sebenarnya sudah 

ada sejak jaman pemerintah kolonial Belanda. Dan sejak diaktifkanya pasar modal 

Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977, bursa efek terus berkembang. Bahkan di 

Indonesia terdapat dua tempat yaitu Bursa Efek Jakarta, bursa Efek Surabaya yang 

masing-masing berbentuk perseroan terbatas (PT) oleh karena itu perkembangan 

pasar modal Indonesia setelah 1986 menunjukan jumlah perkembangan yang 

sangat signifikan. Bahkan dikatakan bahwa pasar modal Indonesia merupakan 

bursa berkembang tecepat di dunia. Sunariyah (2011:8) 

Jika kita membahas pasar modal tentunya berhubungan dengan efek yang 

diperdagangkan dalam bursa. Pengertian efek menurut kepres 53/1990 sebagai 

berikut : 

“ Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang. Setiap rights, 

warrans, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang 

ditetapkan sebagai efek.” 

Dan pengertian bursa efek menurut undang-undang no.8 tahun 1995 

sebagai berikut : 

“ Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem efek atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan beli efek 

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka.” 

2.6.3 Fungsi Pasar Modal 

 Pasar modal didirikan di banyak negara karena menjalankan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari 

pihak yang kelebihan dana (lender) kepada pihak yang membutuhkan dana 

(borrower), sedangkan fungsi keuangannya dilakukan dengan menyediakan dana 
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tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk 

investasi tersebut. Adapun beberapa daya tarik pasar modal seperti dikemukakan 

Kasmir (2001:183-189) : 

1. Diharapkan pasar modal ini menjadi alternatif penghimpunan dana jangka 

panjang selain lembaga perbankan 

2. Pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai beberapa pilihan 

investasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Seandainya tidak ada pasar 

modal, maka para lenders mungkin hanya dapat enginvestasikan dana mereka 

dalam sistem perbankan (selain investasi dan real estate). Dilihat dari sisi lain 

yaitu likuiditasnya, pasar modal memungkinkan investor untuk berinvestasi 

pada industri yang berbeda-beda secara cepat. 

Selain fungsi-fungsi diatas pasar modal juga mempunyai fungsi lainnya 

yaitu sebagai alat restukturisasi modal perusahaan. Dari sisi perusahaan yang 

memerlukan dana, seringkali pasar modal merupakan alternatif pembiyaam 

dengan biaya yang lebih rendah dari pada sektor perbankan. Di pasar modal 

perusahaan dapat memperoleh dana external secara langsung tanpa perantara yang 

sering disebut intermediasi keuangan. 

 

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual (emiten) dan pembeli 

(investor) tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal yang dikemukakan Husnan 

(2005:18) sebagai berikut : 

1. Penawaran sekuritas, yang berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Permintaan sekuritas, ini berarti bahwa masyarakat harus mempunyai dana 

yang cukup besar untuk dipergunakan dalam membeli sekuritas-sekuritas yang 

ditawarkan di pasar modal. 

3. Kondisi politik dan ekonomi, dimana polotik yang stabil akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penawaran dan 

permintaan sekuritas. 
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4. Hukum dan peraturan, hukum yang jelas akan melindungi pemodal dari 

informasi yang tidak jelas. 

5. Para lembaga-lembaga pendukung pasar modal akan membantu kegiatan pasar 

modal secara cepat. Lembaga ini antara lain adalah kustodian, biro administrasi 

efek,wali amanat (trustee), akuntan, notaris, konsultan hukum dan penilai. 

Sedangkan yang dikemukakan oleh David (2003:319) mengenai faktor 

yang mempengaruhi pasar modal yaitu: 

“Capital market segmentation is a financial market imperfection caused by 

goverment constraints and investor perception. The most important infection 

are : (1) asymmetric information : (2) transaction cost : (3) Foreign exchange 

risk : (4) corporate governance defference : (5) political risk and (6) regulator 

barriers”. 

Artinya bahwa segmentasi pasar modal adalah sebuah ketidaksemprnaan 

pasar keuangan yang disebabkan oleh batasan-batasan pemerintah dan persepsi 

investornya. Kebanyakan  ketidaksempurnaan itu adalah : (1) informasi yang 

tidak seimbangan ; (2) biaya transaksi ; (3) resiko valuta asing ; (4) perbedaan-

perbedaan tata kelola ; (5) risiko politik ; (6) rintangan dalam regulasi. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi pasar modal diantaranya : penawaran dan permintaan 

sekuritas kondisi politik dan ekonomi, para lembaga-lembaga pendukung pasar 

modal, risiko valuta asing, informasi, dan biaya transaksi. 

 

2.7 Saham 

2.7.1 Pengertian Saham 

Secara sederhana saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau adan di dalam perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangan bahwa pemilik saham adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 

kertas tersebut. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam 

bentuk saham, yang dapat berupa saham biasa (common stock) atau saham 

preferen (preferen stock) yang mempunyai prioritas dalam pembayaran atas 

deviden. 
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Block, et al (2005:645) mengemukakan perihal bukti kepemilikan seseorang 

atas perusahaan sebagai berikut : 

“common stock represents the ownership interest of the firm. Common 

stockholder have the ultimate right to control the business”. 

Artinya bahwa saham biasa memperlihatkan kepemilikan sebuah perusahaan. 

Pemegang saham memiliki hak yang terakhir untuk mengendalikan usahanya. 

 Menurut Gruber (2003:17)  pengertian saham biasa sebagai berikut: 

 “common stock refresent an ownership claim on the earning and asset of a 

corporation. After holder of det claim are paid the managemet of the 

company can other pay out the remaining earning to stockholders in the 

form of devidends or reinvest part of all the earning in the business”. 

Artiya bahwa saham biasa memperlihatkan sebuah hak kepemilikan yang 

meminta keuntungan dan asset dari sebuah perusahaan. Setelah hak pemegang 

hutang dibayar perusahaan, manajemen perusahaan baru dapat membayar sisa 

yang lainnya kepada pemegang saham dalam bentuk deviden atau 

menginvestasikan kembali bagian dari seluruh pendapatan dalam usahanya. 

 Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa saham merupakan 

sumber dana jangka pendek yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas 

perusahaan. Saham merupakan jenis sekuritas yang paling beresiko, investor akan 

menanggung resiko penuh sebesar modal sahamnya tersebut bilamana perusahan 

itu bangkrut. Namun ada dua keuntungan yang diharapkan investor dalam 

membeli saham yaitu pertama, saham memberikan hak kepada pemiliknya atas 

deviden, tetapi jika perusahaan memiliki laba yang merupakan sumber dana bagi 

deviden dan tergantung juga dari kebijakan manajemen perusahaan dalam RUPS. 

Sedangkan yang kedua, investor akan mendapatkan capital gain atau selisih harga 

jual dengan harga beli, yaitu apabila harga jual lebih tinggi dibanding dengan 

harga beli. 

 

2.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saham 

Sebagai salah satu instrumen ekonomi, pergerakan harga saham dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor (Weston dan Brigham,2001:26) sebagai berikut : 
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1. Proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba 

2. Tingkat resiko dari proyeksi laba 

3. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas 

4. Kebijakan pembagian deviden 

5. Kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan 

keadaan bursa saham. 

 

2.7.3 Analisis Saham 

Untuk menganalisis surat berharga saham digunakan dengan dua analisis 

yaitu : 

1. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang digunakan data atau 

catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan 

penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Pendekatan 

analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti : harga saham, 

volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-

faktor lain yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga disebut 

pendekatan analisis pasar atau analisis internal. Asumsi yang mendasar analisis 

teknikal adalah : 

a. Terdapat ketergantungan sistematik dalam return yang dapat diekploitasi ke 

return abnormal 

b. Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga saham masa lalu diamati 

ketika memprediksi distribusi return sekuritas. 

c. Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan penawaran 

 

2. Analisis Fundamental 

Didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai 

intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. 

Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. Nilai 

instrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel perusahaan yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return yang diharapkan dan suatu 
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resiko yang melekat pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian 

dibandingkan dengan  harga pasar yang sekarang. Harga pasar suatu saham 

merupakan refleksi dari rata-rata nilai intrinsiknya. Analisis fundamental 

merupakan analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar dan 

fakta ekonomi perusahaan. Analisis fundamental dikenal juga sebagai analisis top 

down, yaitu analisis berjenjang yang dimulai dari analisi ekonomi, analisis 

industri dan analisis pada perusahaan. Faktor ekonomi yang mempunyai 

hubungan dekat dengan perkembangan perusahaan anatara lain tingkat inflasi, 

suku bunga,kurs rupiah terhadap uang asing, serta pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. 

2.8 Indeks Harga Saham 

2.8.1 Pengertian Indeks Harga Saham 

Keputusan investor memilih suatu saham sebagai obyek investasinya 

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar dibursa. Baik 

secara individual, kelompok, maupun gabungan. Mengingat transaksi investasi 

saham terjadi pada setiap saham dengan variasi permasalahan yang sangat rumit 

dan berbeda-beda. Pengertian harga saham memerlukan identifikasi dan penyajian 

informasi dan bersifat spesifik. 

Ribuan kejadian-kejadian dan fakta historis tersebut harus dapat disajikan 

dengan sistem tertentu agar dapat menghasilkan suatu informasi yang sederhana, 

konsisten dan mudah ditafsirkan oleh para pelaku tertentu akan mewujudkan peta 

permasalahan yang disimbolkan oleh tanda-tanda angka ataupun peristilahan 

tertentu. Indeks Harga Saham merupakan indikator utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham sekaligus merupakan satu leading indikator bagi 

perekonomian. 

Sistem pemetaan kejadian-kejadian historis tersebut menyangkut sejumlah 

fakta maupun besaran tertentu yang menggambarkan perubahan-perubahan harga 

saham masa lalu. Dari uraian diatas Sunariyah (2011:138)  mendefinisikan 

Indeks Harga Saham sebagai berikut : 
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“Bentuk informasi histories yang dipandang sangat tepat untu 

menggambarkan pergerakan harga saham dimasa lalu adalah suatu indeks 

harga saham yang memberikan deskripsi harga-harga saham pada suatu 

saat tertentu maupun dalam periodesasi tertentu pula.” 

Indeks harga saham mempunyai variasi bentuk penyajian, antara lain 

Sunariyah (2011:139) : 

1. Indeks Harga Saham Individual 

2. Indeks Harga Saham Gabungan 

a. Seluruh saham 

b. Kelompok saham 

a.Indeks LQ45 

b.Indeks JII (Jakarta Islamic Indeks) 

c. Jenis Usaha (sektoral) 

 

2.8.2 Faktor Penentu Indeks Harga Saham 

Harga saham sering dicatat berdasarkan perdagangan terakhir pada hari 

bursa sehingga disebut penutupan. Oleh karena itu harga saham diukur dari hari 

resmi berdasarkan transaksi penutupan terakhir pada hari bursa.  

Menurut Ebert dan Griffin (2000:146), GDP adalah nilai seluruh barang 

dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun oleh perekonomian suatu bangsa 

dengan menggunakan faktor produksi  domestik. GDP tidak digunaan sebagai 

variabel penelitian karena deret waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triwulan. Variabel tingkat pengangguran juga tidak digunakan dalam penelitian 

ini, karena sudah tercakup pada tingkat inflasi, selain itu transaksi berjalan juga 

diabaikan karena sudah tercakup pada nilai tukar sebagaimana diungkapkan oleh 

samuelson : bahwa pergerakan nilai tukar akan terus berlanjut sampai neraca 

modal dan neraca berjalan kembali dalam posisi keseimbangan. Sedangkan tidak 

digunakannya defisit anggaran sebagai variabel penelitian karena defisit anggaran 

terjadi bila pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak. Bila defisit 

anggaran ini ditutup dengan cara menerbitkan obligasi pada pasar modal maka 

secara otomatis harga saham akan terpengaruh. Namun defisit angaran yang 
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terjadi di Indonesia ditutup dengan utang luar negeri sehingga tidak ada dampak 

langsung terhadap harga saham. 

 

2.9 Jakarta Islamic Index 

2.9.1 Pengertian Jakarta Islamic Index 

PT.Bursa Efek Indonesia terhitung mulai tanggal 3 juli 200 telah 

meluncurkan indeks baru yaitu Jakarta Islamic Indeks yang mencakup 30 jenis 

saham syariah. Jakarta Islamic Indeks merupakan salah satu dari beberapa indeks 

harga saham yang diciptakan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ). Saat ini BEJ memliki 

lima macam indeks harga saham yaitu, Susanto (2008:128) : 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua saham tercatat 

sebagai komponen perhitungan indeks 

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-

masing sektor 

3. Jakarta Islamic Indeks (JII), menggunakan 30 saham yang termasuk dalam 

kriteria syariah dan termasuk saham likuid 

4. Indeks Individual, Yaitu indeks harga masing-masing saham terhadap harga 

dasarnya. 

Jakarta Islamic Index dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengukur 

kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Untuk menetapkan 

saham-saham yang akan masuk dalam perhitungan indeks dilakukan dengan 

urutan seleksi sebagai berikut. Manan (2009:16) : 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk 

dalam 10 kapitalisasi besar) 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memilii rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun 

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. 
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Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk 

mengembangkan investasi secara syariah. Selain itu JII  juga bertujuan untuk 

penyusunan indeks yang erbasis syariah agar dapat menjadi pedoman untuk 

melakukan kegiatan investasi bagi investor yang ingin menanamkan dananya 

dengan menggunakan konsep syariah, landasan investasi yang mempergunakan 

ketentuan syariah ini bersifat universal dan bersumber pada ketentuan hukum 

islam. 

Dan perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh BEJ, yaitu 

dengan metode kapitalisasi pasar. Perhitungan indeks ini juga mencakup 

penyesuaian-penyesuaian akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh 

corporate action. 

Sebagaimana juga Islamic Indeks lainnya di dunia seperti Dow Jones 

Islamic Indeks, Kuala Lumpur Islamic Indeks, perusahaan yang sahamnya tercatat 

di JII bersikap pasif. Artinya, mereka tidak mengupayakan agar saham 

perusahaannya masuk dalam JII, misalnya dengan menyesuiakan operasinal bisnis 

mereka agar sesuai syariah. Sebaliknya JII lah yang aktif melakukan penyeleksian 

saham-saham yang tidak bertentangan dengan syariah. Secara langsung JII tidak 

mempengaruhi perilaku bisnis perusahaan yang sahamnya masuk JII.  

 

2.9.2 Evaluasi Penggantian Indeks Saham JII  

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang sesuai dengan syariah 

islam. Dan untuk mendapatkan 30 saham yang termasuk indeks syariah, dari 285 

saham yang diperdagangkan di BEJ, dipilih emiten-emiten yang kegiatan 

usahanya tidak bertentengan dengan syariah islam. Dari 285 akan dipilih sekitar 

100 saham dan kemudian ke 100 saham tersebut dipilih lagi 60 saham yang 

mempunyai kapitaisasi pasar terbesar. Dalam seleksi terakhir dipilih 30 saham 

dengan urutan berdasarkan tingkay likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler 

selama satu tahun terakhir.Manan (2009:18) 

Pengkajian tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan penentuan 

komponen indeks pada awal bulan januari dan juli setiap tahunnya. Sedangkan 
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perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitori secara terus menerus 

berdasarkan data-data public yang tersedia. Indeks ini digunakan sebagai tolak 

ukur kinerja suatu saham yang berbasis syariah. Menurut ketua umum MES Iwan 

P Pontjowinoto mengatakan “ hanya sejumlah saham tertentu dengan kapitalisasi 

besar dan menghindari riba, gharar yang bisa masuk dalam Jakarta Islamic 

Indeks.” 

 

2.9.3 Teknik Perhitungan Indeks JII 

Teknik perhitungan indeks JII dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

jumlah nilai pasar dengan total nilai dasar dan dibuat persentase untuk lebih jelas 

dapat dilihat sebagai berikut :  

 

    
           

            
       

Dimana nilai pasar dikenal degan kapitalisasi pasar adalah kumulatif jumlah 

saham pada hari perhitungan dikali dengan harga pasar pada hari tersebut. Secara 

umum NP menggambarkan jumlah uang yang berada dibursa. Dan ND pada 

rumus penghitungan IHSG adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali 

harga dasar pada hari dasar, ND ini selalu disesuaikan untuk mengeliminasi 

pengaruh fakor-faktor yang bukan perubahan harga saham seperti pemecahan 

saham, dividen/bonus saham dan penawaran terbatas. ND itu juga mengalami 

penyesuaian apabila terjadi penawaran perdana dari emiten baru di bursa.  

 Perhitungan indeks mempersentasikan pergerakan harga saham JII di pasar 

bursa melalui sistem perdagangan bebas. Dan nilai dasar akan disesuaikan secara 

cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak 

terkait dengan harga saham.(www.idx.co.id) 

2.9.4 Perbedaan Indeks Saham Konvensional dan Indeks Saham JII 

Ada dua hal uama dalam pasar modal syariah yaitu indeks islam dan pasar 

modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukan pergerakan harga-harga 

saham dari emiten dan dikategorikan sesuai syariah, sedangkan pasar modal 

http://www.idx.co.id/
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syariah merupkan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya yang diterapkan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Indeks saham islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah 

saja tetapi juga pasar modal konvensional. Bahkan sebelum berdirinya institusi 

pasar modal syariah di suatu negeri, bursa efek setempat yang tentu saja berbasis 

konvensional terlebih dahulu mengeluarkan indeks islam. Di bursa efek Jakarta 

misalnya, PT Bursa Efek (BEJ) bekerja sama dengan PT Danareksa Onvestment 

Management (DIM) meluncurkan JII sebelum pasar modal syariah sebdiri 

diresmikan. Adapun perbedaan yang mendasar antara indeks konvensional dengan 

indeks Islam adalah indeks konvensional memasukan seluruh saham yang tercatat 

di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang 

terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Akibatnya bukanlah 

suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di 

sektor yang bertentengan dengan Islam atau yang memiliki sifat merusak 

kehidupan masyarakat. 

Pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari 333 emiten yang tercatat 236 saham 

diantaranya tergolong sesuai syariah. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong 

saham haram atau tidak sesuai syariah, seperti saham perbankan, minuman keras 

dan rokok. Dan sisanya 34 saham tergolong subhat seperti saham industri 

perhotelan dan empat saham mudharat. Dari uraian diatas dapat ditarik garis 

pemisah antara indeks Islam dan Konvensional. 

Pertama jika indeks islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung 

dalam pasar modal konvensional maka perhitungan indeks terebut berdasarkan 

kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah 

sedangkan indeks konvensional memasukan semua saham yang terdaftar dalam 

bursa efek tersebut. Kedua, jika indeks islam dikeluarkan oleh institusi pasar 

modal syariah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang 

terdaftar di dalam pasar modal syariah yag sebelumnya sudah diseleksi oleh 

pengelola. 
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2.9.5 Saham yang Sesuai dengan Prinsip Syariah 

Investasi keuangan yang sesuai dengan indeks saham islam hanya dapat 

diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentengan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pedagangan dan usaha yang sesuai dengan 

syariah islam adalah kegiatan yang tidak nerkaitan dengan produk atau jasa yang 

diharamkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan 

ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya 

serta dari cara penggunaanya. Sehingga ketentuan umum mengenai saham yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Susanto (2008:130) :  

1. Halal  

Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan dan minuman 

yang tergolong haram 

2. Halal cara perolehan – Pendapatan Riba 

Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho 

sama ridho serta bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim. Riba 

adalah salah satu hal yang dilarang oleh syariah, karena bunga bank adalah 

salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi 

emiten. 

3. Halal cara perolehan – prinsip keterbukaan 

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi 

prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat 

merugikan (gharar). Kemudian emiten juga harus memberikan informasi yang 

jelas dan tidak menyesatkan baik dalam bentuk prospectus ataupun bentuk 

lainnya mengenai fakta material termasuk peluang hasil dan kemungkinan 

resiko yang ada, sehingga investor dapat mengadakan analisis dan 

menentukan apakah peluang hasil sesuai dengan harapan 

4. Halal Pemakaian – Manajemen Usaha 

Emiten harus mempunyai manajemen yang perilaku islam, menghormati hak 

azasi manusia, menjaga lingkungan, melaksanakan good corporate 

governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. 
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5. Halal Cara Pemakian – Hubungan dengan Investor : 

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah 

mengenaik kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan 

transparansi dan adil manfaat atau hasil yang diperoleh pada kegiatan usaha 

yang dibiayai. 

 

2.10  Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham 

Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar 

modal adalah fluktuasi tingkat bunga, inflasi, kurs rupiah, dan pertumbuhan PDB. 

Kondisi ekonomi makro yang baik akan menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya, hal ini akan mempengaruhi harga saham, dan tentunya 

akan menjadikan pertumbuhan ekonomi akan menjadi baik. 

Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan 

secara langsung maupun tidak langsung. Faktor makro terdiri dari makro ekonomi 

dan makro non ekonomi. Faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat 

mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain, Samsul 

(2006:200) : 

1. Tingkat Bunga Umum Domestik 

2. Tingkat Inflasi 

3. Peraturan Perpajakan 

4. Kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu 

5. Kurs Valuta Asing 

6. Tingkat bunga pinjaman luar negeri 

7. Kondisi Perekonomian Indonesia 

8. Siklus Ekonomi 

9. Faham Ekonomi 

10. Peredaran Uang 

Perubahan faktor makro ekonomi di atas tidak akan dengan seketika 

mempengaruhi kinerja perusahaan, tetapi secara perlahan dalam jangka panjang. 

Sebaliknya harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor 
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makro ekonomi itu karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan 

faktor makro ekonomi itu terjadi, investor akan mengkalkulasikan dampaknya 

baik yang positif maupun yang negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa 

tahun ke depan, kemudian mengambil keputusan membeli atau menjual saham 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, harga saham lebih cepat menyesuaikan diri 

dari pada kinerja perusahaan terhadap perubahan variabel makro ekonomi.Samsul 

(2006:200) 

Perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak berbeda terhadap 

setiap jenis saham, yaitu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham 

yang lainnya terkena dampak negatif. Misalnya kenaikan kurs US $ yang tajam 

terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang 

dalam dolar sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. Sementara itu, 

emiten yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan kurs 

US $ tersebut. Ini berarti emiten yang terkena dampak negatif akan mengalami 

penurunan di Bursa Efek, sementara emiten ysng terkena dampak positif akan 

meningkatkan harga sahamnya. Samsul (2006: 202) 

Perkembangan ekonomi makro yang baik akan mempengaruhi laba 

perusahaan, hal ini disebabkan oleh munculnya kepercayaan investor untuk 

melakukan investasi, tingkat pertumbuhan yang baik, inflasi yang stabil 

setidaknya akan menjadikan laba perusahaan meningat, dan sebaliknya jika 

pertumbuhan ekonomi buruk maka akan menurunkan laba perusahaan dan pada 

akhirnya akan menurunkan harga saham. 

Brigham dan Houston menyatakan bahwa Faktor Fundamental 

makroekonomi: Inflasi, tngkat bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi merupakan 

faktor-faktor yang sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar bursa. Perubahan-

perubahan yang terjadi pada faktor ini dapat mengakibatkan perubahan-perubahan 

di pasar modal, yaitu meningkat atau menurunnya harga saham. Volatilitas dari 

harga-harga saham di pasar modal dapat berpotensi untuk menngkatkan atau 

menurunkan resiko sistematis. Oleh karena itu, erubahan-perubahan pada faktor 

makroekonomi dapat berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan resiko 
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sistematis. Kondisi makroekonomi yang membaik akan menurunkan resiko 

sistematis. Sudiyanto,dkk (2009:67) 

Fabozzi (2000:105) mengatakan umumnya saham memiliki dua sumber 

resiko yang mempengaruhi return saham, yaitu resiko sistematis sebagai dari 

perubahan aktiva yang dapat di hubungkan dengan faktor umum, resiko sistematis 

disebut resiko pasar atau resiko yang tidak bisa dibagi. Resiko sistematis 

merupakan resiko yang berasal dari kondisi ekonomi dan kondisi pasar umum 

yang tidak dapat di definisikan. Sedangkan resiko spesifik perusahaan adalah 

faktor resiko yang unik terkait dengan kondisi perusahaan dan dapat 

diversifikasikan. Dari pendekatan tersebut maka terbentuk rumus return saham 

yang diharapkan merupakan hasil dari penjumlahan resiko sistematik dan resiko 

spesifik perusahaan. Sumartini,dkk (2012:234) 

 

2.10.1 Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham 

Meningkat nya inflasi akan berpengaruh terhadap indeks harga saham. 

Pengaruh atau hubungan inflasi dengan harga saham menurut Tandelilin (2001) 

adalah : 

 “ Peningkatan inflasi secara relatif tinggi merupakan sinyal negatif bagi 

pemodal atau investor di pasar bursa. Inflasi meningkatkan pendapatan 

dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari 

peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka 

profitabilitas perusahaan akan turun.” 

 

 Atas dasar tersebut maka meningkatnya inflasi akan meningkatkan biaya 

perusahaan. Harga barang-barang produksi pun akan meningkat. Dengan adanya 

peningkatan inflasi pendapatan perusahaan yang didapat dari hasil penjualan 

produk juga akan ikut meningkat,tetapi apabila biaya perusahaan lebih besar 

dibandingkan dengan pendapatan, maka profitabiitas yang dibagikan kepada 

pemegang saham juga akan mengalami penurunan. Turunnya profitabiitas 

perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham maupun deviden yang 

dibagikan. Pada perusahaan yang merugi, harga sahamnya akan mengalami 

penurunan karena niai perusahaan juga ikut turun. 
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2.10.2  Pengaruh Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham 

 Meningkatnya tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank  Indonesia 

sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan kebijakan itu akan 

meningkatkan suku bunga deposito atau suku bunga pinjaman dari bank 

komersial. Menurut Tandelilin(2001:184) :  

“Tingkat suku bunga mempunyai sinyal negatif terhadap harga saham 

karena tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan 

peningkatan suku bunga yang diisyaratkan atas investasi pada suatu 

saham. Disamping itu tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga 

menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan 

memindahkan dana investasi berupa tabungan ataupun deposito.” 

 

Seiring dengan kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih banyak 

menyukai untuk menabung dari pada melakukan investasi atau melakukan 

konsumsi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada para pemodal. Pemodal akan 

tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito daripada melakukan 

investasi pada saham. Terlebih lagi investasi di deposito sendiri merupakan salah 

satu jenis investasi yang bebas resiko. Pengalihan dana oleh investor dari pasar 

modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-besaran 

sehingga akan menyebabkan penurunan Indeks Harga Saham. Bagi masyarakat 

sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut 

cukup tinggi (Sunariyah,2011:105). 

 Meningkatnya tingkat bunga tentunya akan berdampak pula pada 

perusahaan yang melakukan pinjaman yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. 

Sebab, tingkat pengembalian dari perusahaan akan menjadi besar. Akibatnya 

profitabilitas dari perusahaan tersebut akan menurun, dan hal tersebut 

berpengaruh terhadap harga saham dari perusahaan tersebut juga akan mengalami 

penurunan. 

2.10.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Saham 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tentunya akan 

berdampak pada perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing. 

Melemahnya nilai tukar ini juga akan meningkatkan biaya impor bahan baku serta 
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peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan biaya produksi. 

Perusahaan multinasional selalu memperhatikan nilai tukar karena 

perusahaan tersebut melakukan transaksi internasional menggunakan valuta asing, 

dimana valuta asing sangat diperlukan dalam transaksinya. Nilai tukar 

berepengaruh pada kegiatan di pasar modal, jika nilai tukar mengalami penurunan 

(depresiasi) maka akan mempengaruhi investasi dalam negeri, tingkat return 

saham para investor, dan mengahambat perekonomian secara keseluruhan. 

Gejolak nilai tukar yang berfluktuasi menyebabkan para investor lebih memilih 

menginvestasikan dannaya ke pasar valuta asing atau memiliki deposito. 

Hal ini dapat dilihat sekilas dari argumen Syahrir (2001:21), mengenai 

kurs Rupiah atas US Dollar. Apabila terjadi penurunan kurs rupiah secara 

berlebihan akan berdampak kepada persahaan Go Publik. Besarnya biaya impor 

dari perusahaan akan mempertinggi biaya produksi serta menurunnya laba 

perusahaan, selanjutnya harga perusahaan tersebut akan anjlok sehingga Indeks 

Harga Saham akan mengalami penurunan. Jadi, sulit untuk diharapkan 

perkembangan pasar modal yang dinamis apabila kurs rupiah mengalami 

depresiasi atau devaluasi yang berkali-kali, dan juga sulit membayangkan sebuah 

negara akan mampu mengembangkan pasar modalnya bila kondisi hutang luar 

negerinya menumpuk sehinga tingkat debt series ratio mencapai persentase yang 

amat tinggi. 

Apabila perusahaan tidak memiliki pendapatan dari penjualan ekspor, atau 

selain ada tetapi tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi, maka 

profitabilitas perusahaan tersebut akan menurun. Menurunnya tingkat 

profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap menurunya harga saham. 


