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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan tempat di perdagangkannya saham-saham dari

berbagai macam perusahaan yang go public. Menurut Undang-undang No.8

Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang

berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, dan lembaga serta profesi yang

berkaitan dengan efek. Saat ini pasar modal di Indonesia telah mengalami

perkembangan yang sangat baik, hal ini di buktikan dengan selalu bertambahnya

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari  tahun ke tahun

sehingga semakin banyak jenis surat berharga yang diperjual belikan di Bursa

efek Indonesia. (UU No.8 Tahun 1995).

Pasar modal diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian,

karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan jangka panjang bagi

perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar

dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan

bagi masyarakat luas. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana

pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan atau

emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi

pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di

luar sumber‐sumber yang umum di kenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan

masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri. Pasar modal menyediakan

berbagai alternatif investasi bagi para investor diantaranya berinvestasi pada

saham.

Menurut Sunariyah (2010:147) : “Indeks Harga Saham Gabungan

(IHSG) adalah suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga

saham gabungan, sampai tanggal tertentu dan tentu mencerminkan suau nilai yang

berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek”.
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Dalam aktivitasnya, perusahaan-perusahaan tidak terlepas dari

interaksinya dengan berbagai elemen sekelilingnya seperti pasar modal atau IHSG

di Indonesia sebagai suatu mata rantai perilaku ekonomi, seperti stake holder,

distributor, konsumen, produsen pesaing, dan investor baik individu maupun

badan usaha, serta pemerintah yang membuat kebijakan dan peraturan sebagai

perannya dalam mengontrol pertumbuhan ekonomi.

Harga-harga saham emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)

tergabung dalam suatu indeks yang disebut Indeks Harga Saham Gabungan

(IHSG). Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia salah satu indikator

yang sering digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang

merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek

Indonesia (BEI). Indeks ini menggambarkan suatu rangkaian historis mengenai

pergerakan harga saham gabungan seluruh saham perusahaan yang tercatat

di bursa.

Perkembangan perekonomian suatu negara memepengaruhi perkembangan

suatu perusahaan, salah satunya di pengaruhi oleh perekonomian makro. Hal ini

terjadi pada perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dimana kondisi

perekonomian Indonesia pada tahun tersebut ditargetkan dapat tumbuh mencapai

enam persen, dengan mengacu pertumbuhan tahun lalu yang mencapai di atas

angka tersebut. Namun di luar ekspektasi, pada tahun 2013 ekonomi Indonesia

banyak mengalami "serangan" dari global yang berdampak pada melambatnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan hanya mencapai 5,6-5,8

persen. Serangan global ini lebih kepada perbaikan ekonomi AS, penutupan (shut

down) Pemerintah AS, serta rencana tapering off yang dilakukan Bank Sentral

Amerika Serikat (AS), the Fed. Imbas dari "serangan" ekonomi global pun

berdampak pada laju nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pada awal tahun 2013, mata uang rupiah mulai dibuka di level Rp9.600-an

per USD dan kini tersungkur di level Rp12.200 per USD. Tidak hanya Rupiah

yang terus melemah, pasar saham di Indonesia pun terguncang. Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) memasuki masa suram, di bawah level 4.500 bahkan
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berkutat di level 4.100-4.200 meskipun pernah menembus rekor di level 5.200.

(www.economic.okezone.com)

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) karena lebih mencerminkan kondisi keseluruhan

transaksi di bursa saham, bahkan dewasa ini Indeks Harga Saham Gabungan

(IHSG) dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai

landasan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir, artinya bila kondisi ekonomi

suatu negara baik maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tentunya akan

menunjukkan adanya trend yang meningkat begitu juga sebaliknya.

Pada dasarnya lingkungan makro memiliki pengaruh yang cukup besar

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), operasi perusahaan dan

bagaimana investor membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Maka

dalam hal ini investror harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi

makro yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi

yang menguntungkan. Dalam hal ini indikator yang harus di perhatikan adalah

inflasi, tingkat bunga SBI dan Nilai tukar rupiah

Menurut Murni (2013:202) mengemukakan definisi Inflasi adalah suatu

kejadian yang menunjukan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung

secara terus menerus. Instrumen dalam mengendalikan inflasi adalah suku bunga.

Kemudian Menurut Murni (2013:120) mengemukakan definisi Suku

Bunga SBI adalah harga uang, yang nilainya ditentukan oleh interaksi kurva

permintaan dan interaksi kurva penawaran, kurva penawaran uang berbentuk garis

vertikal, karena untuk jangka waktu tertentu sejumlah uang adalah tetap

(ditentukan oleh bank sentral), sedangkan kurva permintaan berbentuk kurva yang

berkemiringan negatif. Selain inflasi dan suku bunga, kurs juga ikut

mempengaruhi harga saham.
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Menurut Musdholifah & Tony (2007) dalam Anak Agung, menyatakan

bahwa nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu

negara dengan mata uang negara lain.

Faktor fundamental ekonomi makro secara penelitian telah terbukti

memiliki pengaruh terhada keputusan investasi di beberapa negara. Tandellin

(2007:211) meangkum beberapa faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap

investasi disuatu negara. Diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku

bunga dan nilai kurs. Pengamatan terhadap pertumbuhan indikator makro

ekonomi ini, dipercaya bisa membantu investor dalam memutuskan investasi nya

di pasar modal.

Berikut pertumbuhan tingkat inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah,

dan juga Indexs Harga Saham Gambungan (IHSG) periode 2010 sampai dengan

2014 yang digambarkan dengan grafik.

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Inflasi, Periode 2010-2014

Sumber : www.bi.go.id
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Dapat dilihat pada grafik di atas kondisi perkembangan pada periode

2010-2014. Di awal tahun 2010 dari bulan januari sampai dengan bulan Maret

mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif tetapi pada bulan Maret

sampai dengan agustus inflasi mengalami kenaikan yang signifikan dan bulan

berikutnya inflasi mengalami penurunan kembali dan inflasi mengalami kenaikan

pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Lalu pada tahun 2011 inflasi

mengalami kondisi yang baik, yaitu menurunnya inflasi dari awal bulan sampai

dengan akhir bulan. Kemudian pada tahun 2012 inflasi relatif mengalami

kenaikan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Lalu pada tahun

2013 kondisi inflasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada bulan Juni

sampai dengan Juli hal ini disebabkan karena kenaikan Harga Bahan Bakar

Minyak yang naik. Kemudian pada tahun 2014 kondisi inflasi mengalami

penurunan yang signifikan tiap bulannya, tetapi pada bulan Agustus sampai

dengan Desember inflasi mengalami kenaikan yang signifikan tiap bulannya, hal

ini disebabkan karena adanya kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.

Gambar 1.2

Grafik Pertumbuhan Suku Bunga SBI, Periode 2010-2014

Sumber : www.bi.go.id
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Berdasarkan grafik di ats Suku bunga SBI pada tahun 2010 mengalami

kondisi yang stabil dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Lalu kondisi suku

bunga pada tahun 2011 suku bunga mengalami kondisi yang stabil, dan sempat

menurun juga  pada bulan September sampai dengan Desember. Kemudian pada

tahn 2012 suku bunga mengalami kondisi yang stabil juga. Lalu pada tahun 2013

kondisi suku bunga mengalami kesetabilan pada bulan Januari sampai dengan

Mei, lalu suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan tiap bulanya dari bulan

Mei sampai dnegan Desember. Lalu pada tahun 2014 kondisi suku bunga

mengalami kondisi yang stabil pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober ,

lalu inflasi mengalami kenaikan dari bulan November sampai dengan Desember.

Gambar 1.3

Grafik Pertumbuhan Nilai Tukar Rupiah, Periode 2010-2014

Sumber : www.pusatdata.kontan.co.id
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kenaikan dan penurunan tidak terlalu signifikan, tetapi pada tahun 2013 Nilai

Tukar Rupiah pada bulan Januari sampai dengan Juni mengalami kondisi yang

stabil tetapi pada bulan Juli sampai dengan Desember Nilai Tukar menglami

kenaikan yang cukup signifikan karena inflasi yang meningkat dan suku bunga

yang meningkat diakibatkan oleh Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak.

Gambar 1.4

Grafik Pertumbuhan IHSG Periode 2010-2014

Sumber : www.idx.co.id
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Nilai Tukar Rupiah yang meningkat pada bulan yang sama. Kemudian IHSG pada

tahun 2014 mengalami kondisi yang cukup baik dimana IHSG mengalami

kenaikan setiap bulanya.

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya

penelitian yang dilakukan oleh Hismendi, Abubakar Hamzah, Said Musnadi

(2013) dengan analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan GDP

terhadap pergerakan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) DI Bursa Efek

Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji signifikan

simultan yaitu uji F, menunjukkan nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan GDP

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG. Hasil uji t

menunjukkan bahwa nilai tukar, suku bunga SBI dan pertumbuhan GDP

berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

terhadap pergerakan IHSG.

Penelitian ke dua di lakukan oleh Seperti yang di kemukakan oleh Anak

Agung Gde Aditya Krisna dan Ni Gusti Putu Wirawati (2013) dengan

menganalisis pengaruh nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap Index

Harga Saham Gabungan di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

simultan tingkat inflasi nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh

signifikan pada IHSG, Sedangkan secara parsial hanya tingkat inflasi dan nilai

tukar rupiah yang berpengaruh signifikan pada IHSG di BEI.

Penelitian yang ketiga yang di lakukan oleh Suramaya Suci Kewal,

(2012) dengan menganalisis pengaruh inflasi, Suku bunga, Kurs dan pertumbuhan

GDP terhadap IHSG 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. Penelitian

ini hanya menggunakan empat variabel makro ekonomi, Sehingga penelitian

selanjutnya perlu menemukan variabel makro ekonomi lain yang diduga

berpengaruh terhadap IHSG.
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Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas dan Dari fenomena

yang timbul beserta penelitian yang telah dilakukan. Penulis ingin memberikan

jawaban tentang fenomena yang terjadi dan memberikan informasi lebih banyak

tentang pengaruh-pengaruh beserta hubungan dari masing-masing variabel yaitu

inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah terhadap Indexs Harga Saham

Gabungan, maka dari itu penulis mengangkat judul “Pengaruh Inflasi, Suku

Bunga SBI dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) di BEI Periode 2010-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dari itu,

rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar

Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2010-2014 ?

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI dan Nilai

Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode

2010-2014 baik secara Simultan dan secara Parsial ?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud metode penelitian ini adalah untuk menentukan data yang akan di

proses dan analisis berdasarkan teori-teori yang di dapat selama kuliah serta

berdasarkan literature yang di pelajari. Setelah itu data tersebut diproses untuk

membuat skripsi guna menyelesaikan studi pada program studi Manajemen S1

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Berdasarkan

dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka penelitian ini

memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah

dan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2010-2014.



10

2. Mengetahui pengaruh tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar

Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2010-

2014 secara bersama dan secara parsial.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian

mengenai pengaruh tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan Nilai Tukar Rupiah

terhadap Indexs Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI periode 2010-2014 antara

lain:

1. Bagi emiten, peneliti berharap penelitian ini berguna dan bermangfaat bagi

peneliti lain sebagai referensi untuk memberikan masukan berupa

informasi pada kalangan akademisi sebagai dasar peneliti selanjutnya serta

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai analisis harga saham

perusahaan.

2. Bagi Investor, dengan penelitian ini di harapkan memberikan masukan dan

rekomendasi untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

3. Bagi penelitian selanjutnya ini dapat menambah wawasan dan pemahaman

ilmu pengetahuan di bidang manajen keuangan terutama pada bagian

investasi dan pasar modal.

4. Bagi pemerintah, Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-

pihak yang terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang akan

berpengaruh terhadap IHSG.
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1.5 Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisis deskriftif dan verifikatif. Dimana pengertian metode deskriptif menurut

Nazir (2011:54), yaitu:

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan pengertian Metode penelitian verifikatif menurut Nazir

(2011:74) adalah :

Untuk menguji kebenaran hipotesisyang juga berarti menguji

kebenaran teori.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan yang termasuk pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 20010-2014.

Pengambilan sumber data diperoleh dari di Bank Indonesia mengakses data

website www.bi.go.id, www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai

bulan maret 2015 sampai dengan selesai.


