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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Dewasa ini perekonomian suatu negara dituntut untuk dapat memiliki sumber daya yang 

memenuhi setiap kebutuhan dari negara tersebut. Bukan hanya sumber daya manusia dan sumber 

daya alam, tetapi juga sumber daya berupa dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah akan 

mencoba untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Salah satu cara menghimpun dana yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah 

dengan meningkatkan investasi. Apabila tingkat investasinya tinggi, maka prospek 

perekonomian dari negara tersebut akan semakin baik. 

Perkembangan ekonomi secara keseluruhan dapat dilihat dari perkembangan pasar modal 

dan industri sekuritas pada suatu negara. Sebagai pelaksana fungsi ekonomi, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak 

yang membutuhkan dana, sedangkan sebagai fungsi finansial pasar modal menyediakan dana 

bagi pihak yang membutuhkan dana. Dilihat dari kedua fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa 

investor menginvestasikan dananya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa 

deviden atau capital gain (Yuliman, 2003). 

Untuk  mendapatkan tingkat pengembalian saham yang optimal (sesuai dengan risiko 

yang dikandung), seorang investor perlu pula mengetahui indeks harga saham yang sebenarnya 

merupakan angka indeks dari harga-harga saham yang telah disusun dan dihitung sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan trend perubahan harga saham. Dengan mengetahui indeks harga 

saham maka investor dapat mengetahui kondisi pasar secara umum.  
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Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi 

perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi 

ekonomi di masa yang akan datang sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang 

menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator 

ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Indikator 

ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat bunga, 

inflasi, kurs rupiah, dan pertumbuhan PDB.  

Menyusul turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) segera mengevaluasi penurunan suku bunga penjaminan. Bunga penjaminan 

LPS dipengaruhi berbagai faktor. Perkembangan BI rate merupakan salah satu faktor pengukur 

penyesuaian suku bunga LPS. Biasanya setelah penurunan BI rate, LPS akan segera membahas 

penyesuaian suku bunga penjaminan. Jika masyarakat menginginkan keamanan, sebaiknya 

masyarakat meminta agar bunga simpanannya sesuai dengan bunga penjaminan  yang ditetapkan 

LPS. Saat ini LPS menilai suku bunga yang wajar untuk bank umum sebesar 9% dan BPR 12,5% 

persen. Penyesuaian suku bunga penjaminan akan mempengaruhi tingkat suku bunga dana 

seperti deposito yang berada pada kisaran dana yang dijamin lembaga. Misalnya simpanan 

dibawah Rp 2 miliar, dengan perubahan harusnya ikut turun. Agar nasabah yang memperoleh 

suku bunga di atas nilai yang dijamin LPS akan berisiko tidak menerima penggantian dari 

pemerintah jika bank tempatnya menabung kolaps. Agar masyarakat mengetahui ketentuan 

tersebut,  LPS terus mensosialisasikan ukuran bunga yang dijamin  untuk tabungan Rp 2 miliar 

ke bawah sebesar 9 persen. (Vivanews, 2009). 
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Di Indonesia kebijakan tingkat suku bunga dikendalikan secara langsung oleh Bank 

Indonesia melalui BI rate. BI Rate merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi ke 

depan agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI rate sendiri dapat 

memicu pergerakan dipasar saham Indonesia. Adanya trend penurunan tingkat suku bunga SBI 

disertai dengan peningkatan IHSG. Kontraksi moneter yang mendorong peningkatan suku bunga 

dapat menambah cost of capital bagi perusahaan. Selain itu, peningkatan suku bunga membuat 

nilai imbal hasil dari deposito dan obligasi menjadi lebih menarik, sehingga banyak investor 

pasar modal yang mengalihkan portopolio sahamnya. Meningkatnya aksi jual dan minimnya 

permintaan akan menurunkan harga saham dan sebaliknya (Prastowo, 2008). 

Secara umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September 

2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus 

serta kebijakan makroekonomi yang berhati-hati. Namun sejak pertengahan September 2008, 

krisis global yang semakin dalam telah memberi efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs rupiah 

melemah menjadi Rp 12,151,- per USD pada bulan November 2008 yang merupakan depresiasi 

yang cukup tajam, karena pada bulan sebelumnya Rupiah berada di posisi Rp 10.995,- per USD. 

 Pada masa krisis global yang terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, terjadi keketatan 

likuiditas global, dengan demikian supply dollar relatif sangat menurun. Hal inilah yang 

memeberikan efek depresiasi terhadap rupiah. Dampak negatif dari krisis global, antara lain 

menurunnya kinerja neraca pembayaran, Tekanan pada nilai tukar rupiah, dorongan pada laju 

inflasi. Sebenarnya depresiasi rupiah menguntungkan kondisi dalam negeri, karena secara teoritis 

akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 

 Harga-harga produk dalam negeri menjadi relatif lebih murah apabila dibandingkan 

dengan harga-harga produk sejenis yang diimpor dari negara lain. Di pasar negara tujuan ekspor 
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Indonesia, konsumen akan lebih memilih produk dari Indonesia karena harganya lebih murah. 

Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia meningkat. (Setneg, 2009). 

 

Sebab ketika nilai rupiah terdepresiasi dengan dollar Amerika Serikat, hal ini akan 

mengakibatkan barang-barang impor menjadi mahal. Apabila sebagian besar bahan baku 

perusahaan menggunakan bahan impor, secara otomatis ini akan mengakibatkan kenaikan biaya 

produksi. Kenaikan biaya produksi ini tentunya akan mengurangi tingkat keuntungan 

perusahaan. Turunnya tingkat keuntungan perusahaan tentu akan mempengaruhi minat beli 

investor terhadap saham perusahaan yang bersangkutan. Secara umum, hal ini akan mendorong 

pelemahan indeks harga saham di negara tersebut (www.bi.go.id). 

 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap 

IHSG, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pergerakan IHSG pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2011 yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga SBI dan Nilai Tukar Rupiah terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007 - 2011” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka penulis mengindentifikasi masalah 

tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan tingkat suku bunga SBI,  nilai tukar rupiah dan Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia selama periode  2007 - 2011 ? 
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2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara 

parsial maupun simultan  terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007 – 2011 ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran sekaligus masukan mengenai 

pengaruh tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat suku bunga SBI , nilai tukar rupiah dan Indeks 

Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 - 2011 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah secara 

simultan maupun parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007 – 2011 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan 

kepentingan antara lain: 

1. Penulis, dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman ilmu 

pengetahuan di bidang manajemen keuangan terutama pada bagian investasi dan pasar 

modal. 

2. Akademisi, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai dampak faktor tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap IHSG. 
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3. Investor, dengan penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran jangka panjang, 

penambahan financial dan hutang. Pasar modal memberikan jasanya dengan cara 

menghubungkan antara pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan 

peminjam dana yang disebut emiten (perusahaan yang go public) (Anoraga, 2006). Terdapat 

beberapa variabel makro yang mempengaruhi aktifitas investasi saham di BEI, di antaranya 

adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan lainnya.  

Tingkat inflasi dengan meningkatnya laju inflasi akan menyebabkan para investor enggan 

untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham, mereka cenderung untuk memilih invests 

dalam bentuk logam mulia atau real estate, jenis ini dapat melindungi investor dari kerugian 

yang disebabkan inflasi (Winger, 1992). Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi akan 

mengurahi harga saham yang berarti juga ikut mempengaruhi IHSG.  

Tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) adalah surat berharga sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia dengan system diskonto. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless), dan seluruh 

kepemilikan maupun transaksinya dicatat dalam sarana Bank Indonesia. Pihak-pihak yang dapat 

memiliki SBI adalah bank umum dan masyarakat. Bank dapat membeli SBI di pasar perdana 

sementara masyarakat hanya diperbolehkan membeli di pasar sekunder. 
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Tingkat suku bunga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan turunnya return saham, 

karena kenaikan tingkat suku bunga (interest rate) akan berdampak negatif terhadap harga saham 

(Jones, 2004). Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan investor lebih memilih menanamkan 

dananya di pasar uang dari pada di pasar modal karena lebih memberikan tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi dan akibatnya harga saham pun akan menjadi turun. Dengan menurunnya 

harga-harga saham suatu perusahaan otomatis akan mempengaruhi IHSG dimana IHSG juga 

akan menurun. 

 Peneliti yang terkait dilakukan (Adisetiawan 2009, 23-33) yang meneliti hubungan 

tingkat suku bunga  Sertifikat Bank Indonesia (SBI), inflasi, dan indeks harga saham gabungan 

(IHSG). Menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik yang signifikan antara inflasi dengan 

tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tetapi tidak ada hubungan timbal balik yang 

signifikan antara tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan indeks harga saham 

gabungan (IHSG), dan juga tidak ada hubungan timbal balik yang signifikan antara inflasi 

dengan indeks harga saham gabungan (IHSG). 

Nilai tukar rupiah adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri 

yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Sukirno, 2002). Nilai tukar yang 

stabil diperlukan untuk tercapainya iklim yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha. Kenaikan 

nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang (mata uang asing lebih 

murah, hal ini berarti nilai mata uang asing dalam negeri meningkat). Penurunan nilai tukar 

disebut depresiasi mata uang dalam negeri (mata uang asing menjadi lebih mahal, yang berarti 

mata uang dalam negeri menjadi merosot).  
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Nilai tukar merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham 

maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati- hati untuk melakukan investasi 

portofolio. Nilai tukar mata uang menunjukan harga mata uang apabila ditukarkan dengan mata 

uang lain. Penentu nilai tukar suatu negara dengan mata uang negara lainnya ditentukan 

sebagaimana halnya barang yaitu oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. 

Hukum ini  juga berlaku untuk nilai tukar rupiah, jika demand akan rupiah lebih banyak dari 

supplynya maka kurs rupiah akan terdeprisiasi, demikian sebaliknya. 

Terdepriasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika 

memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Ketika mata uang terdepriasi, hal 

ini mengakibatkan naiknya biaya bahan baku terhadap sebagian besar perusahaan yang 

mengimpor dari luar negeri. Kenaikan ini mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini 

akan mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap harga saham-saham yang 

dimilikinya. Apabila banyak investor yang melakukan hal tersebut tentunya akan mendorong 

penurunan IHSG. Selain itu sebagian investor asing juga akan berlogika untuk keluar dari BEI 

(www.pojoksaham.com). Hal ini menunjukan bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh 

terhadap indeks harga saham gabungan. 

Peneliti yang terkait dilakukan (Suramaya 2012, 53-64) yang meneliti pengaruh inflasi, 

suku bunga, kurs , dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil 

penelitian menemukan bahwa hanya kurs yang berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG, 

sedangkan tingkat  inflasi, suku bunga SBI dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap 

IHSG. 

 

 

http://www.pojoksaham.com/
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Tingkat pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukan kondisi 

perekonomian negara  yang bersangkutan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila aktifitas ekonomi sekarang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah fisik barang atau jasa yang dihasilkan 

yang mengakibatkan kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan menignkatnya pendapatan 

masyarakat, maka meningkat juga kemampuan masyarakat untuk berinvestasi di pasar saham 

maupun pasar uang. Dengan makin banyaknya masyarakat yang berinvestasi akan meningkatkan 

harga-harga saham dan IHSG juga ikut naik. 

Indeks harga saham gabungan merupakan indikator utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham (Darmadji, 2001). Indeks ini mencakup seluruh pergerakan harga 

saham biasa maupun saham preferen yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Dasar 

perhitungan ihsg adalah agrerat nilai pasar di seluruh saham yang tercatat. Agregat nilai pasar 

adalah total dari perkalian setiap saham yang tercatat dengan masing-masing harganya pada hari 

tersebut. Dalam perhitungan indeks, ihsg menggunakan seluruh saham tercatat sebagai 

komponen perhitungan indeks (Tandelilin, 2010). 
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Variabel  

Ekonomi  

Tingkat 

Inflasi 

Tingkat 

Suku Bunga 

SBI 

Nilai 

Tukar 

Rupiah 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

IHSG 

Pasar Modal  

Mikro  Makro 

 Berdasarkan kerangka pemikiran serta mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu 

maka, penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

      Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   = Variabel yang diteliti 

   = Variabel yang tidak diteliti 
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1.6 Hipotesis Penenitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis – hipotesis yang 

akan dianalisis, sehingga diaharapkan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. 

Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah      

terhadap indeks  harga saham gabungan di BEI periode 2007-2011 secara 

simultan 

H2  : Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat suku bunga SBI secara parsial    

terhadap indeks  harga  saham gabungan di BEI periode 2007-2011 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap 

indeks  harga saham gabungan di BEI periode 2007-2011 

 

1.7 Metode Penelitian 

Bentuk atau jenis penelitian ini dalam pelaksanaannya adalah deskripsi verifikatif dengan 

metode penelitian explanatory survey, yaitu penelitian yang bertujuan  untuk menafsirkan 

hubungan antara variabel dengan cara menginterpretasikan terlebih dahulu kesimpulan yang 

diperoleh melalui hipotesis (Nazir, 2003). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriftif dan vrifikatif. Metode deskriptif menggambarkan atau 

melukiskan atas setiap data aktual serta fenomena yang ada. Menurut Cooper and Shindler 

(2003), pengertian metode deskriftif sebagai berikut: 
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“ A descriptive study tries to discover answer to the question who, what, when, where 

and sometimes how to describe of define a subject, often by creating a profile of a 

problems, people or event. “ 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki selanjutnya definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003) adalah 

sebagai berikut:  

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan perkiraan (estimate) 

dan pengujian hipotesis.” 

Tujuan dari penelitian verifikatif ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada data 

yang akan diolah dengan menguji hipotesis dari data dan fakta yang ada. Alat analisis yang 

digunakan menggunakan analisis statistik, yaitu menggunakan analisis regresi berganda, 

determinasi, dan uji regresi. Dengan metode ini penulis dapat mengetahui besarnya pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen serta besarnya hubungan yang terjadi. 

 

 

 

 

 


