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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian di suatu 

negara, karena pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi 

dana jangka panjang yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam penggerakan dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. 

Selain itu, pasar modal juga merupakan representasi untuk menilai kondisi 

perusahaan di suatu negara, karena hampir semua industri di semua negara 

terwakili oleh pasar modal. Pasar modal juga menjalankan dua fungsi, yaitu 

pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan 

untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi lainnya dari pasar modal 

yaitu, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, 

masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan 

karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.  

(www.idx.co.id/idid/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx). 

Pasar modal yang mengalami peningkatan atau mengalami penurunan 

terlihat dari naik turunnya harga harga saham yang tercatat yang tercermin melalui 

suatu pergerakan indeks atau lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). IHSG merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur 

kinerja gabungan seluruh saham (perusahaan/emiten) yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). IHSG menampilkan perkembangan keseluruhan pergerakan 

harga saham perusahaan yang terdaftar pada pasar modal, yang dalam penelitian 

ini mengacu pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai media resmi transaksi 

saham di Indonesia. 
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Tandellin (2002:211) menyebutkan bahwa adanya hubungan yang kuat 

antara saham dan kinerja ekonomi makro, dan menemukan bahwa perubahan pada 

harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Ada dua alasan 

yang mendasarinya, pertama, harga saham yang terbentuk merupakan cerminan 

ekspektasi investor terhadap earning, dividen, maupun tingkat bunga yang terjadi. 

Dengan demikian, harga saham yang terbentuk mereflesikan ekspektasi investor 

atas kondisi ekonomi saat ini. Kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap 

perubahan-perubahan makro ekonomi seperti perubahan nilai tukar rupiah, tingkat 

suku bunga, dan jumlah uang beredar. 

Nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor makroekonomi yang dapat 

mempengaruhi indeks harga saham. Nilai tukar rupiah sempat mengalami 

depresiasi di tahun 2008, seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global dan 

krisis moneter yang melanda melanda negara Amerika Serikat (USA) yang 

kemudian mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara di kawasan Eropa 

secara signifikan, dan juga Negara-Negara lain yang memiliki hubungan ekonomi 

dengan Amerika Serikat dengan tingkat pengaruh yang bervariasi. Krisis ini juga 

memberikan pengaruh signifikan terhadap negara Indonesia. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar tujuan ekspor Indonesia dilakukan di pasar Amerika dan 

tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. 

Salah satu dampak yang paling berpengaruh dari krisis ekonomi global yang 

terjadi di Amerika adalah nilai tukar rupiah yang semakin terdepresiasi terhadap 

dollar Amerika, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang semakin merosot, 

dan tentu saja kegiatan ekspor Indonesia yang terganjal dan terhambat akibat 

berkurangnya  permintaan dari pasar Amerika itu sendiri. Selain itu penutupan 

selama beberapa hari serta penghentian sementara perdagangan saham di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu dampak yang paling nyata dan 

pertama kalinya sepanjang sejarah, yang tentunya dapat merefleksikan betapa 

besar dampak dari permasalahan yang bersifat global ini (Mauliano,2009:2). 

Tetapi seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi global sekarang ini nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS pun ikut membaik, di bawah ini merupakan grafik 

nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tahun 2010-2012 : 
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Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Periode 2010-2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: www.bi.go.id data telah diolah  

 

Dapat dilihat dari grafik di atas nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan di 

tahun 2011 dimana di tahun 2011 nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka 

Rp.8532 di bulan Agustus. Nilai tukar rupiah di tahun 2010-2012 dinilai cukup 

baik dan stabil, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi global yang mulai membaik. 

Selain nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga juga ikut mempengaruhi 

kenaikan dan penurunan Indeks Harga Saham. Secara umum, mekanismenya 

adalah bahwa tingkat suku bunga SBI bisa mempengaruhi suku bunga deposito 

yang merupakan salah satu alternatif bagi investor untuk mengambil keputusan 

dalam menanamkan modalnya. Jika suku bunga SBI yang ditetapkan meningkat, 

investor akan mendapat hasil yang lebih besar atas suku bunga deposito yang 

ditanamkan sehingga investor akan cenderung untuk mendepositokan modalnya 

dibandingkan menginvestasikannya dalam saham. Hal ini mengakibatkan 

investasi di pasar modal akan semakin turun dan  pada akhirnya berakibat pada 

melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di bawah ini merupakan 

grafik tingkat suku bunga SBI periode 2010-2012: 
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Grafik 1.2 

Grafik Perkembangan Tingkat Suku Bunga Periode 2010-2012 

 

 Sumber: www.bi.go.id data telah diolah 

Perubahan tingkat suku bunga SBI mempengaruhi perubahan BI rate 

secara otomatis. Pada tahun 2012 perubahan tingkat suku bunga untuk bulan 

Januari 2012 sebesar 6,00% adapun perkembangan tingkat suku bunga mengalami 

penurunan pada bulan Desember menjadi 5,75%. Sampai dengan bulan Januari 

2013. Atau mengalami penurunan sebesar 0,25% (www.bi.go.id/id/moneter/bi-

rate/penjelasan/Contents/Default.aspx). Kenaikan BI rate diikuti dengan kenaikan 

tingkat suku bunga SBI. 

Selain nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga jumlah uang beredar juga 

ikut mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika jumlah uang 

beredar yang semakin tinggi , maka pertumbuhan ekonomi akan semakin 

meningkat pula. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yg tinggi ini juga 

mempengaruhi IHSG, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka IHSG akan 

semakin menguat. Jumlah uang beredar yang semakin tinggi juga dapat 

menimbulkan inflasi, inflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan 

turunnya nilai uang karena meningkatnya jumlah uang yang beredar tidak 
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akan meningkat. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sering kali juga 

menjadi penyebab tingginya inflasi karena meningkatnya jumlah uang beredar 

akan menaikkan permintaan yang pada akhirnya jika tidak diikuti oleh 
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pertumbuhan di sektor riil akan menyebabkan naiknya harga. Di bawah ini 

merupakan grafik perkembangan jumlah uang beredar tahun 2010-2012 : 

Grafik 1.3 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar Periode 2010-2012 

 

            Sumber: www.bps.go.id data telah diolah 

 

 Dilihat dari grafik di atas jumlah uang beredar setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Peningkatan peredaran uang tersebut, diantaranya terjadi seiring 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatnya Pendapatan Rasio Bruto 

Indonesia. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor makro 

ekonomi tersebut dapat mempengaruhi IHSG. Dari grafik di bawah ini dapat kita 

melihat perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tahun 2010-
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     Grafik 1.4 

Perkembangan IHSG Periode 2010-2012 

 

            Sumber: idx.co.id data telah diolah 
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fluktuasi, hal ini menunjukan bahwa tingkat suku bunga dengan IHSG terjadi 

inkonsistensi, seharusnya ketika tingkat suku bunga meningkat maka IHSG turun, 

atau jika tingkat suku bunga stabil seharusnya IHSG juga stabil. Jumlah uang 

beredar tahun 2010-2012 relatif naik, namun tidak terlalu signifikan, akan tetapi 

dengan naiknya jumlah uang beredar, nilai IHSG terus berfluktuasi secara 

signifikan, seharusnya kenaikan jumlah uang beredar diikuti dengan 

meningkatnya nilai IHSG secara bersamaan, tetapi ada beberapa waktu ketika 

jumlah uang beredar stabil, IHSG mengalami penurunan hal ini juga menunjukan 

adanya inkonsistensi. 

 Penelitian yang dilakukan Aditya Novianto (2011) menunjukan bahwa 

nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan jumlah 

uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. 

Penelitian yang dilakukan Muhamad Zahdi Amin (2012) menunjukan 

bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IHSG, 

dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IHSG. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel 

nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar dan pengaruhnya 

terhadap IHSG. Untuk itu peneliti menyusun skripsi dengan judul : “Pengaruh 

Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS,Tingkat Suku Bunga SBI dan Jumlah 

Uang Beredar Terhadap IHSG di BEI Periode 2010-2012 ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka masalah 

yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS, Tingkat 

Suku Bunga SBI, dan Jumlah Uang Beredar selama periode  2010 – 2012. 

2. Bagaimana perkembangan IHSG di BEI selama periode 2010-2012, 
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3. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS, Tingkat Suku 

Bunga SBI, dan Jumlah Uang beredar terhadap IHSG di BEI baik secara 

parsial maupun simultan selama periode 2010 – 2012. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan program studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama serta untuk memberi gambaran sekaligus 

masukan tentang pengaruh dan hubungan antara kurs rupiah per dollar AS, tingkat 

suku bunga SBI dan jumlah uang beredar terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS, 

Tingkat Suku Bunga SBI, dan Jumlah Uang Beredar selama periode 2010-

2012. 

2. Untuk mengetahui perkembangan IHSG di BEI selama periode 2010-

2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS, Tingkat 

Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar terhadap IHSG di BEI baik secara 

parsial maupun simultan periode 2010-2012. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, adapun manfaat dan kegunaan 

penelitian ini adalah :  

1. Bagi Investor 

Dapat memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan publik terutama 

pengaruh nilai tukar (kurs) dolar terhadap rupiah,tingkat suku bunga SBI, 

dan jumlah uang beredar terhadap IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

sehingga dapat menentukan dan menetapkan strategi perdagangan di pasar 

modal. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan dasar dan juga 

bisa dikembangkan secara luas lagi dengan mengambil faktor-faktor 

ekonomi lain,selain nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, tingkat 

suku bunga SBI dan jumlah uang beredar. 

3. Bagi Penulis 

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini sebagai sumber pengetahuan dan 

penelitian ini dapat membuka cakrawala baru. Bahwa faktor-faktor 

ekonomi makro juga berpotensi mempengaruhi kinerja bursa saham, jadi 

tidak hanya faktor-faktor internal bursa itu sendiri saja. 

 

 


