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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan

penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk

jangka waktu yang lama dalam tujuan menunjang pengembangan suatu organisasi

atau perusahaan. Kegiatan jual-beli dana tersebut dilakukan dalam suatu lembaga

resmi yang disebut bursa efek. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai

pengertian pasar modal itu sendiri, yaitu :

Menurut Sartono (2010:23) pasar modal adalah

“Pengertian klasik pasar modal adalah suatu sarana dengan mana

surat berharga-surat berharga yang berjangka panjang

diperjualbelikan.”

2.1.2 Fungsi Pasar Modal

Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan

pihak  memerlukan dana jangka panjang (perusahaan), mempunyai dua fungsi

yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar  modal menyediakan

fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan

dana jangka panjang Dengan  menginvestasikan dananya para pihak pemilik dana

mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut.

Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang,

adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha  pengembangan usahanya

tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di  dalam keuangan,

dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang
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memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam

kepemilikan aktiva riil.

Adapun beberapa daya tarik pasar modal seperti yang dikemukakan

Kasmir (2008: 183) yaitu diharapkan pasar modal ini menjadi alternatif

penghimpun dana jangka panjang selain lembaga perbankan. 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 menginvestasikan dana mereka dalam sistem perbankan

(selain investasi dan realestate). Dilihat dari sisi lain yaitu likuiditasnya, pasar

modalmemungkinkan 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 pembiayaan

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.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal

Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli tentu

memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Husnan (2009:8-9)

menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pasar modal antara lain adalah:

1. Supply Sekuritas

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan

sekuritas di pasar modal.
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2. Demand akan sekuritas

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki

jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas

yang ditawarkan.

3. Kondisi politik dan ekonomi

Faktor ini akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Kondisi

politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya

mempengaruhi supply demand akan sekuritas.

4. Masalah hukum dan peraturan

Pembelian sekuritas pada dasarnya mengandalikan diri pada informasi

yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan uang menerbitkan sekuritas.

Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien.

Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana secara langsung (artinya tidak ada

perantara keuangan yang mengambil alih resiko investasi). Dengan demikian

maka peran informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dana cepat tersedianya

menjadi sangat penting.

2.2 Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Pada dasarnya investasi berkaitan erat dengan pasar modal dan pasar uang.

Aktiva keuangan dapat pula menunjukkan mata uang, tabungan di bank-bank atau

asset lainnya seperti saham-saham dan obligasi yang sering disebut sekuritas.

Aktiva keuangan dapat pula menunjukkan mata uang, tabungan di bank-bank atau

asset lainnya seperti saham-saham dan obligasi yang sering disebut sekuritas..
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Sedangkan beberapa para ahli mengemukakan definisi mengenai investasi

diantaranya sebagai berikut :

Menurut Sunariyah (2010:4) definisi investasi yaitu :

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Selain itu menurut Menurut Murni (2013:52) Investasi adalah

“Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan sektor bisnis/pengusaha swasta (RTP) dan bisa juga
dilakukan oleh pemerintah (RTN) untuk membeli barang-barang
modal atau peralatan-peralatan produksi.”

2.2.2 Tujuan Investasi

Untuk mencapai suatu efektifitas dan efesiensi dalam keputusan maka

diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Setiap orang melakukan

investasi untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Begitu pula

halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai.

Fahmi dan Yovi (2009:6) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan orang

melakukan investasi yaitu :

1. Untuk mengganti atau untuk menambah barang modal dalam

perekonomian yang akan digunakan untuk mempertahankan atau

memperbesar jumlah produksi dimasa yang akan datang.

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

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

mengurangi resiko nilai harta bendanya berkurang karena inflasi.

4. Dorongan untuk menghemat pajak.

5. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.

6. Terciptanya kemakmuran bagi pemegang saham.

7. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.
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2.2.3 Jenis Investasi

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang

mempunya kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2010:4) investasi dalam arti luas

terdiri dari dua bagian utama yaitu :

1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real aset) berupa aktiva berwujud

seperti emas,perak,intan, barang barang seni dan real aset.

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa surat-

surat dikuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial dalam rangka

investasi pada sebuah entitas dapat di lakukan dengan dua cara :

a. Investasi langsung (direct investment)

Investsi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemikiran surat surat

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go public

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan deviden dan

capital gain.

b. Investasi tidak langsung ( indirect investment )

Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang

dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company)

yang berfungsi sebagai perantara.

2.2.4 Resiko investasi

2.2.4.1 Pengertian resiko investasi

Dalam berinvestasi seseorang tentu akan diharapkan pada suatu resiko

yang dinamakan resiko investasi sehingga dalam melakukan investasi seseorang

harus selalu mempertimbangkan tingkat resiko. Menurut Tandelilin (2001:46)

resiko yaitu :
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“Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return dengan

return yang diharapkan semakin besar perbedaannya, berarti

semakin besar resiko investasi tersebut.”

Pengertian lain dari resiko yang dikemukakan oleh Gitman (2003:214)

sebagai berikut:

“Risk is the change of financial loss or more formally, the variability of

return associated with a given asset.”

Artinya bahwa “risiko pada dasarnya adalah perubahan dari kerugian

finansial atau bisa didefinisikan sebagai variasi dari pengembalian sebuah asset.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah

kemungkinan dari investasi yang di lakukan oleh investor mengalami kegagalan

dalam memenuhi tingkat pengembalian yang investor harapan.

2.2.4.2 Resiko Sistematis

Resiko sistematis atau resiko yang sering disebut resiko pasar ini adalah

resiko yang timbul akibat dampak dari suatu kejadian terbaru (current event) yang

sangat berpengaruh terhadap pasar. Resiko ini bisa datang dari dalam negeri

(resiko domestik) maupun dari luar negri (resiko internasional). Selanjutnya,

gejolak harga harga saham di Wall Street itu bergulir mempengaruhi pula harga

harga saham di indonesia, yang dicerminkan oleh IHSG (indeks harga saham

gabungan).Resiko ini terdiri dari inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang.

1. Resiko inflasi menyebabkan penurunan daya beli atas penghasilan yang

diperoleh investor. Jadi, inflasi bisa menyebabkan menurunya daya beli

atau populer dengan sebutan penurunan penghasilan riil.

2. Resiko suku bunga merupakan resiko yang tergolong resiko sistematis ini

timbul akibat adanya perubahan suku bunga secara umum.
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3. Resiko nilai tukar timbul sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata

uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

(Sawidji Widoatmodjo : 2009).

2.3 Inflasi

2.3.1 Pengertian Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan

kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi

(www.bi.go.id). Para ahli mendefinisikan inflasi sebagai berikut.

Mankiw (2006:75) mengemukakan definisi inflasi adalah

“Kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkat

dimana uang dipertaruhkan untuk mendapatkan barang dan jasa.”

Sedangkan menurut Arifin (2002:12) mengemukakan bahwa inflasi

adalah :

“Inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang barang

secara umum atau penurunan daya beli dari sebuah satuan uang.”

Sedangkan menurut (pohan 2008) mengemukakan bahwa inflasi adalah :

“Kenaikan harga harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yag

terjadi pada seluruh kelompok barang atau jasa.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa inflasi

merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam satu perekonomian yang

berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.
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2.3.2 Indikator Inflasi

Sebelum dikatakan inflasi, Murni (2013:202) mengemukakan dari definisi

yang dijelaskannya terdapat 3 kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah

terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus

dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang yang

tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum,

kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga

BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua

produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya

sesaat kemudian menurun itu pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan

harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu

minimal sebulan. Murni (2013:203) juga mengemukakan terdapat tiga komponen

yang yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan  telah  terjadi  inflasi,  komponen

tersebut  yaitu :

1. Adanya  kecenderungan harga‐harga untuk meningkat, yang berarti bisa

saja  tingkat  harga  yang  terjadi  pada waktu  tertentu  turun  atau  naik

dibandingkan  dengan  sebelumnya,  tetapi tetap  menunjukkan  tendensi

yang meningkat.

2. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus

(sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi

bisa beberapa waktu lamanya.

3. Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga secara

umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan

hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga

barang secara umum. Suatu kenaikan harga dalam inflasi  dapat diukur

dengan menggunakan indeks harga.
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2.3.3 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 terhadap

gejala yang luas untuk menukar dengan barang-barang. Menurut Murni

(2009:204-205) jenis inflasi dilihat dari sumbernya atau penyebab inflasi dibagi

menjadi :

1.Demand full Inflation

Terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan disebabkan oleh kenaikan

permintaan agregat.

2. Cost push inflation

Harga secara terus menerus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh

penurunan tingkat penawaran agregat.

3. Imported inflation

Inflasi bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang di impor,

terutama barang yang di impor tersebut mempunyai peranana penting dalam

setiap kegiatan produksi.

Menurut Murni (2013:203) laju inflasi merupakan tingkat perubahan

harga secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu

misalnya per bulan, per triwulan atau per tahun. Sedangkan berdasarkan tingkat

keparahannya membagi kedalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Moderat Inflation

Inflasi (laju inflasinya antara 7-10%) yang ditandai dengan harga-harga

yang meningkat secara lambat.
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2. Galloping Inflation

Inflasi ganas (tingkat laju inflasinya antara 20-100%) yang dapat

menimbulkan gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian dan timbulnya

distorsi-distorsi besar dalam perekonomian. Hal ini ditandai dengan uang

kehilangan nilainya dengan cepat, sehingga orang tidak suka memegang uang atau

lebih suka memegang barang. Kredit jangka panjang didasarkan pada indeks

harga atau menggunakan mata uang asing seperti dolar. Kegiatan investasi

masyarakat lebih banyak di luar negeri.

3. Hyper Inflasi

Inflasi yang laju inflasinya sangat tinggi (diatas 100%) inflasi ini sangat

mematikan kegiatan perekonomian masyarakat.

2.3.4 Pengukuran Tingkat Inflasi

Dilihat dari situs www.bi.go.id indikator yang sering digunakan untuk

mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK

dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa

yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam

keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007

yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan

memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan

di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis

barang/jasa di setiap kota. Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best

practice antara lain :

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang

terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar

berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
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2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan

jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan

dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga

konstan.

Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan

indeks harga. Menurut Waluyo (2003:120), 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 memberi sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup.

CPI =
	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	100%

2. Produsen price index atau whosale price index (PPI)

Indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga

bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan

dengan indeks CPI.

3. GDP 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 hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua

indeks diatas.

GNP =
	 	 	100%
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2.3.5 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 berkerja, menabung dan

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

terjadinya inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaaan 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

biaya produksi.”

Oleh karena itu orang menjadi tidak 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 buruk dari inflasi dapat pula ditinjau dari tingkat kesejahteraan

masyarakat, menurut Murni (2013:205) ada beberapa hal yang dapat meninjau

dampak buruk inflasi yaitu sebagai berikut :

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

sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Pada saat

inflasi, kenaikan tingkat upah tidak secepat kenaikan harga yang

diperlukan dan dijual di pasar.

2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Seperti

tabungan masyarakat di bank nilai riilnya akan menurun.

3. Inflasi akan memperburuk pembagian kekayaan, karena bagi masyarakat

yang berpenghasilan tetap dan mempunyai kekayaan dalam bentuk uang

bisa-bisa jatuh miskin. Tetapi bagi masyarakat yang menyimpan kekayaan
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dalam bentuk tanah dan rumah akan terjadi peningkatan kekayaan, baik

secara riil maupun secara nominal. Demikian pula bagi pedagang,

pendapatan riil mereka akan dapat bertahan dan mungkin meningkatkan

pada saat terjadi inflasi.

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. 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 saran investasi akan mengalami

perubahan. Peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat cenderung

membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan

harga barang-barang dan hal ini juga dapat memicu inflasi. Dengan demikian

kenaikan suku 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.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Arifin (2006:188) suku bunga adalah

“Suku bunga adalah suku bunga yang diberlakukan bank indonesia
selaku bank sentral dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).dalam hal ini BI berwenang menaikan suku bunga guna
mengontrol peredaran uang di masyarakat atau dalam arti luas
mengontrol perekonomian nasional.”
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Sedangkan menurut Sunariyah (2011:80) suku bunga adalah

“Suku Bunga adalah harga dari pinjaman.Suku bunga dinyatakan
sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan
suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang
harus dibayarkan kepada kreditur.”

Sedangkan menurut Brigham,(2001:158) suku bunga adalah

“Harga yang harus di bayar atas modal pinjaman, dan dividen serta

keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga

adalah harga atas suatu pinjaman guna untuk mengontrol perekonomian suatu

negara.

2.4.2 Jenis-Jenis Suku Bunga

Suku bunga dibagi atas beberapa jenis, Novianto (2011:22)

mengemukakan bahwa suku bunga dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini

merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini

menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang

diinvestasikan.

2. Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

2.4.3 Fungsi Suku Bunga

Kemajuan perekonomian sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang

ditetapkan pemerintah. Menurut Sunariyah (2011:80) tingkat bunga di pasar

uang mempunyai beberapa fungsi pada suatu perekonomian yaitu :

1.Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya.
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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 suku bunga dapat digunakan untuk

mengontrol tingkat inflasi.

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 di terima harus sudah memperhitungkan tingkat

inflasi (premi inflasi). Secara singkat ada empat faktor yang dapat mempengaruhi

tingkat rendahnya tingkat bunga, yaitu :

1.Inflasi

2.Pereferensi waktu

3.Pajak

4.Risiko

2.4.5 Sertifikat Bank Indonesia

2.4.5.1 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 di terbitkan 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 harga berjangka
atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto
oleh bank indonesia (BI) sebagai pengakuan utag jangka waktu
pendek.”

Bank indoensia (BI) dalam perananya sebagai otoritas moneter, bertugas

untuk membantu pemerintahan dalam mengatur , menjaga dan memeliraha

kesetabilan nilai rupiah (UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral). Dalam

melaksanakan tugasnya, bank indonesia menggunakan beberapa piranti monoter

yang terdiri dari giro wajib minimum (GWM) fasilitas diskonto, himbauan

moraldan operasi pasar terbuka (OPT). Piranti OPT dilakukan memlalui transaksi

jual beli surat beharga yakni antara lain jual beli sertifikat bank indonesia (SBI).

Dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat

berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang

berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

2.4.5.2Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia

Berdasarkan karakteristik dari Sartifikat Bank Indonesia (SBI) yang

dimuat dalam leaflet Bank Indonesia pada situs www.bi.go.id adalah sebagai

berikut:

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan.

2. Denominasi dari yang terendah Rp. 50 juta sampai dengan yang tertinggi

Rp. 100 miliar.

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp. 100 juta dan selebihnya

dengan kelipatan Rp. 50 juta.

4. Pembelian SBI didasarkan dengan nilai tunai yang di peroleh dengan

rumus sebagai berikut:

Nilai tunai =
	 	 	( 	 	 	 	 )
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5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa nilai diskonto yang dibayar dimuka,

maka diperoleh dengan rumus berikut :

Nilai diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai

6. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless).

7. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

8. Pajak penghasilan atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%.

2.5Nilai Tukar Rupiah

2.5.1Pengertian Nilai Tukar

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda dari negara lain, dan juga

nilai setiap mata uang akan memiliki nilai yang berbeda pula jika dibandingkan

dengan mata uang negara lain. Dewasa ini, dengan semakin luasnya transaksi

perdagangan internasional maka tingkat kebutuhan akan valuta asing pun

meningkat. Suatu negara sudah dipastikan akan bertransaksi dengan negara lain

maka arus keluar-masuknya suatu valuta ke suatu negara dimungkinkan terjadi.

Agar dapat digunakan di suatu negara yang berbeda maka valuta negara asal

haruslah diubah ke dalam valuta negara tujuan. Dari proses yang seperti inilah

muncul istilah “nilai tukar” atau exchange rate.

Rodriguez & Carter (2006:91) menyatakan bahwa :

“Exchange rate is the price of one currency in terms of another

currency”.

“Artinya bahwa nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang

dibandingkan dengan jenis mata uang lain.”

Madura (2006:88) menyatakan bahwa nilai tukar adalah

“Nilai tukar atau kurs mengukur suatu valuta dari perspektif lain”.
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Sedangkan menurut Gitman (2009) menyatakan bahwa nilai tukar adalah

“Nilai tukar adalah nilai dari dua mata uang yang diperbandingkan

satu sama lain.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tukar

atau kurs merupakan perbandingan mata uang suatu negara yang di bandingkan

dengan di bandingkan denga mata uang negara lain.

2.5.2 Faktor Yang mempengaruhi Nilai Tukar

Menurut Sri Handaru (2002:77) faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan dan penawaran atas mata uang, antara lain yaitu : laju inflasi, tingkat

pendapatan, tingkat bunga, dan control pemerintah.

Menurut Suseno (1990, dalam Pahlevi 2003) menyatakan bahwa nilai

tukar rupiah relative rendah terhadap mata uang negara lain terutama mata uang

dollar Amerika,  akan mendorong peningkatan ekspor dan dapat mengurangi laju

pertumbuhan impor. Menurutnya nilai tukar rupiah terhadap dollar akan

berdampak pada peningkatan bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan

perusahaan dan akan mempengaruhi harga saham di bursa efek.

2.5.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perusahaan yang melakukan ekspansi, akan

diperlukan  uang sehingga permintaan akan uang semakin meningkat. Perusahaan

yang melakukan ekspansi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian yang

mendukung (kondisi perekonomian baik). Suatu perekonomian dikatakan

mengalami pertumbuhan  apabila  aktivitas ekonomi sekarang lebih tinggi

dibanding tahun sebelumnya. (Madura, 2003).
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2.6 Indeks Harga Saham

2.6.1 Pengertian Indeks Harga Saham Gabungan

Dalam mengukur kegiatan pasar modal biasanya di gnakan angka indeks

yang memberikan gambaran mengenai perubahan yang teradi di pasar modal.sutu

indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham.indeks

merupakan gabungan harga saham yang ada di pasar, menurut situs resmi Bursa

Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange). Dengan sering mendengar dan

membaca tentang indeks harga saham, maka perlulah kita juga mengetahui apa

sebenarnya yang disebut dengan indeks harga saham. Dibawah ini terdapat

beberapa definisi dari beberapa ahli.

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”.

Menurut Samsul (2006:179) bahwa :

“Harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks, indeks saham

digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif

dari penggunaan harga saham dalam rupiah.”

Sedangkan menurut Sunariyah (2011:183) harga saham adalah

“Bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk
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.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indeks harga

saham gabungan adalah rangkaian historis suatu indikator yang menunjukkan
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pergerakan harga saham, sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabunga di

bursa efek indonesia.

2.6.2 Jenis - Jenis Indeks Harga Saham

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Menggunakan semua emiten yang tercatat sebagai komponen perhitungan

indeks. Saat ini beberapa emiten tidak di masukan dalam perhitungan IHSG,

misalnya emiten-emiten eks Bursa Efek Surabaya karena alasan tidak (atau belum

ada) aktivitas transaksi sehingga belum tercipta harga di pasar.

2. Indeks Sektoral

Menggunakan semua emiten yang ada pada masing masing sektor.

3. Indeks LQ45

Menggunakan 45 emiten yang di piih berdasarkan pertimbangan likuiditas

dan kapastas pasar dengan  kriteria-kriteria yang telah di tentukan.

4. Jakrta Islamic Index (JII)

Menggunakan 30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek

Syariah yang di terbitkan oleh Bapepam-L-K) dan termasuk saham yang memiliki

kapasitas besar dan likuiditas tinggi.

5. Indeks Kompas100

Menggunakan 100 emiten yang di pilih pertimbangan likuiditas dan

kapatalisasi pasar, dengan kriteria kriteria yang telah ditentukan.
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6. Indeks BISNIS-27

Menggunakan 27 emiten yang di pilih berdasarkan kriteria tertentu dan

merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis

Indonesia.

7. Indeks PEFINDO25

Mengunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan

merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating

PEFINDO.

8. Indeks SRI-KEHATI

Menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan

merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan KEHATI.

9. Indeks Papan Utama

Menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama.

10. Indeks Papan Pengembangan.

Menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan

11. Indeks Individual

Yaitu indeks harga saham masing msing emiten.

Dari jenis jenis indeks tersebut diatas kita dapat mengetahui situasi secara

umum berkaitan dengan pergerakan harga saham individual, pergerakan saham

sektoral, pergerakan atas dasar kesamaan visi, ataupun pergerakan harga saham

secara keseluruhan. Indeks harga  saham merupakn ringkasan dari dampak

simultan dan kompleks atasa berbagai macam faktor yang berpengaruh.
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2.6.3 Faktor Penentu Indeks Harga Saham

Penentu indeks harga saham, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang

disebut dengan Indeks Harga Saham Individu dan Indeks Harga Saham

Gabungan. Menurut Anogara dan Piji (2003:101) indeks harga saham individu

hanya menunjukan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini

tidak bisa untuk mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu apakah

mengalami perubahan, kenaikan atau penurunan. Atau bisa dikatakan bahwa

indeks individual saham merupakan suatu nilai yang mempunyai fungsi untuk

mengukur kinerja kerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Sedangkan

untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menunjukan pergerakan harga

saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks inilah yang paling banyak

digunakan dan dipakai sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar

modal. IHSG ini bisa untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur

apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Indeks harga ini

melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa.

2.6.4 Metode Perhitungan Indeks Harga Saham

Untuk menghitung saham kita memerlukan apa yang disebut dengan

waktu dasar dan waktu yang berlaku. Harga dasar sering disebut dengan H0 dan

harga yang berlaku sering disebut Ht, harga dasar ditetapkan sebesar 100%.

Secara sederhana menurut Anogara dan Piji (2003:101) rumus untuk

menghitung indeks harga saham adalah berikut ini.

= 	 x 100%

IHS = Indeks Harga Saham

Ht = Harga pada waktu yang berlaku

H0 = Harga pada waktu dasar
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Pergerakan nilai indeks akan menunjukan perubahan situasi pasar yang

terjadi. Menurut Anogara dan Piji (2003:101) pasar yang sedang bergairah atau

terjadi transaksi yang aktif, ditunjukkan dengan indeks harga saham yang

mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang biasanya menunjukan keadaan yang

diinginkan. Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap

sedangkan pasar lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami

penurunan. Karena waktu dasar merupakan komponen yang penting dalam

penentuan indeks harga saham, maka untuk menentukan waktu dasar harus

dilakukan dengan benar karena akan dipakai sebagai patokan. Waktu dasar saat

indeks harga tinggi, untuk penentuan indeks harga selanjutnya hasilnya kurang

valid, karena akan menunjukkan bahwa indeks harga cenderung terus menerus

turun. Sebaliknya, jika penentuan waktu dasar pada saat pasar lesu, indeks harga

akan cenderung menunjukkan peningkatan indeks saham individual sangat

penting, khususnya bagi calon investor dalam jenis saham yang akan dibelinya.

Indeks saham individual tidakakan berubah jika harga pasar saham tersebut tidak

berubah hal ini disebabkan karena harga dasar bersifat tetap.

2.6.5 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi IHSG

Hasil penelitian terdahulu mengenai indeks harga saham yang

menggunakan metode arbitrage pricing theory (APT), konsep APT didasari oleh

hukum satu harga (the law of one price), yaitu bahwa dua sekuritas yang memiliki

karakteristik yang sama tidak dapat ditemukan pada harga yang berbeda. Jika

sekuritas tersebut ditransaksikan dengan harga yang berbeda maka akan terjadi

abitrage dengan membeli sekuritas yang berharga murah dan pada saat yang sama

menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga akan di peroleh tingkat

imbalan hasil tanpa menanggung resiko.

Hukum datu haga diasumsikan berlaku kaena sekuritas sekuritas di bursa

dipengaruhi oleh faktor faktor yang sama common factors yang bersumber dari

berbagai variabel makro ekonomi seperti, suku bunga, inflasi, fluktuasi kurs.

dengan demikian, penelitian mengenai APT pada prinsipnya berupaya untuk
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mengindentifikasi faktor faktor makro ekonomi yang diduga mempengaruhi hasil

saham di suatu bursa.

Faktor faktor tersebut adalah : suku bunga SBI, suku bunga deposito bank

pemerintah, suku bunga kredit, suku bunga investasi, tingkat produksi agregat

(PB) jumlah uang beredar, infalsi, pembelian bersih oleh investor asing, tingkat

diskonto bank sentral Amerika dan Jepang, nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang

dan dolar Amerika, Indeks Nikkei, Indeks hanseng, dan Indeks Dow Jones,

perkembangan harga emas dunia, serta perkembangan  harga minyak bumi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dari uraian teoritis di atas, berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan pengaruh tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan nilai

tukar rupiah terhadap Indeks Harga Saham gabungan (IHSG).

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil

1

Anak Gunung
Gde Aditya
Krisna dan Ni
Gusti Putu
Wirawati
(2013)

Pengaruh Inflasi,
Nilai Tukar Rupiah,
Suku Bunga SBI Pada
Indeks Harga Saham
Gabungan Di BEI

(ISSN : 2302-8556,
E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana
3.2, 2013: 421-435)

a.Secara simultan, tingkat inflasi,
nilai tukar rupiah dan tingkat suku
bunga SBI berpengaruh positif
signifikan pada IHSG periode
2008-2012
b.Secara parsial :

1)Tingkat inflasi berpengaruh
positif signifikan pada IHSG di
BEI periode 2008-2012.
2)Nilai tukar rupiah berpengaruh
positif signifikan pada IHSG di
BEI periode 2008-2012.
3) Suku bunga SBI tidak
berpengaruh signifikan terhadap
IHSG
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2
Suramaya
Suci Kewal (
2012 )

Pengaruh Inflasi,
Suku Bunga, Kurs
Dan Pertumbuhan
PDB Terhadap Indeks
Harga Saham
Gabungan Periode
2000-2009

(Jurnal Economia,
Vol 8, No 1, April
2012)

a.Secara simultan, tingkat inflasi,
suku bunga SBI, kurs rupiah,
pertumbuhan PDB berprngaruh
signifikan terhadap IHSG di BEI.
b.Secara parsial :

1)kurs berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap IHSG.
2)tingkat inflasi tidak berpengaruh
terhadap IHSG.
3)suku bunga SBI tidak
berpengaruh terhadap IHSG.
4)pertumbuhan PDB tidak
berpengaruh terhadap IHSG.

3

Yohanes
Jhony
Kurniawan
(2012)

Analisi Pengaruh
Tingkat Suku Bunga
SBI, Inflasi, Harga
Minyak Dunia, Harga
Emas Dunia, Kurs
Rupiah Terhadap
Dolar Amerika,Indeks
Nikkei, dan Indeks
Dow Jones Terhadap
Indeks Harga Saham
Gabungan (Studi
Kasus pada IHSG di
BEI periode 2003-
2012)

a.Secara simultan, tingkat suku
bunga SBI, inflasi, harga minyak
dunia, harga emas dunia, dan kurs
rupiah, indeks Nikkei225 dan
indeks Dow Jones berpengaruh
signifikan terhadap IHSG.
b.Secara parsial :

1)tingkat suku bunga berpengaruh
secara negatif dan signifikan
terhadap IHSG
2)Harga emas dunia berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
IHSG.
3) Indeks Dow Jones
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap IHSG
4)Dan Inflasi, Harga minyak
dunia, Kurs rupiah terhadap dan
Indeks Nikkei 225 tidak
berpengaruh terhadap IHSG

4. Joven
sugianto
liauw (2012)

Analisis Pengaruh
Tingkat Inflasi, Suku
Bunga SBI, Dan Nilai
Tukar Rupiah
Terhadap Indeks
Harga Saham
Gabungan (IHSG)
Periode 2007-2011

a.Secara simultan Tingkat Inflasi,
Suku Bunga SBI, Dan Nilai Tukar
Rupiah berpengaruh terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG)
b.Secara simultan :

1)Tingkat inflasi berpengaruh
positif signifikan terhadap IHSG
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2)Tingkat suku bunga SBI
berpengaruh negatif signifikan.
3)Nilai tukar rupiah berpengaruh
negatif signifikan terhadap IHSG

5
Muhamad
zuhdi amin
(2012)

Pengaruh Tingkat
Inflasi, Suku Bunga
SBI, Nilai Tukar
Dollar (USD,IDR)
Dan Indeks Dow
Jones (Djia) Terhadap
Pergerakan Indeks
Harga Saham
Gabungan Di Bursa
Efek Indonesia (BEI)

a.Secara Simultan semua variabel
independen berpengaruh terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan
periode 2008-2011.
b.Sedangkan secara parsial

1)Tingkat Inflasi tidak
berpengaruh terhadap IHSG,
2)Tingkat suku bunga SBI
berpengaruh positif terhadap IHSG
3)Nilai kurs dollar (USD/IDR)
berpengaruh negatif terhadap
IHSG
4)Indeks Dow Jones (DJIA)
berpengaruh positif terhadap
IHSG.

6

Ni made anita
dewi
sudarsana dan
ica rika
candraningrat

Pengaruh suku bunga
SBI, nilai tukar,
inflasi dan indeks
dow jones terhadap
indeks harga saham
gabungan di BEI

a.Secara simultan , suku bunga
SBI, inflasi, nilai tukar dan indeks
Dow Jones berpengaruh terhadap
IHSG.
b.Suku bunga SBI, inflasi dan nilai
tukar secara parsial berpengaruh
negatif signifikan terhadap IHSG.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan perbedaan hasil penelitian

1. Inflasi terhadap IHSG

Menurut penelitian Krisna dan Wirawati (2013) dan penelitian Liauw

(2012) inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Dan menurut

Sudarsana dan Candraningrat (2012) inflasi berpengaruh negatif terhadap

IHSG. Sedangkan berdasarkan penelitian Kewal (2012), Kurniawan (2012),

Amin (2012) inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG.
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2. Nilai tukar (kurs) terhadap IHSG.

Menurut Krisna dan Wirawati (2013) kurs berpengaruh positif terhadap

IHSG. Sedangkan penelitian Kewal (2012), Liauw (2012), Amin (2012), serta

penelitian Sudarsana dan Candraningrat (2012) menunjukkan bahwa kurs

berpengaruh negatif terhadap IHSG. Dan penelitian Kurniawan (2012)

menyatakan bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap IHSG.

3. Suku bunga SBI terhadap IHSG

Penelitian Krisna dan Wirawati (2013) dan Kewal (2012) menunjukkan

bahwa tingkat suku bunga SBI tak berpengaruh terhadp IHSG. Penelitian oleh

Kurniawan (2012), Sudarsana dan Candraningrat (2012), dan Liauw (2012)

menunjukan hasil bahwa tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap

IHSG. Di sisi lain penelitian dari Amin (2012) menyatakan bahwa tingkat suku

bunga SBI berpengaruh positif terhadap IHSG.

2.8 Pengaruh Infalsi Terhadap IHSG

Inflasi adalah dimanan keadaan nilai mata uang suatu negara dalam

keadaan yang sedang naik dan mempengaruhi semua aspek perekonomian yang

ada di negara. Meningkatnya inflasi akan berpengaruh terhadap indek harga

saham. Pengaruh atau hubungan inflasi dengan harga saham menurut (Tendelilin

2007) peningkaan inflasi secara relatif tinggi merupakan sinyal negatif bagi

pemodal atau investor di pasar bursa. Inflasi menigatkan pendapatandan biaya

perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga

yang dapat dinikmati oleh perushaan maka profitabilitas perusahaan akan turun.

bagi pemodal atau investor di pasar bursa Inflasi di tandai dengan adanya

kecenderungan kenaikan tingkat harga umum dan berlangsungnya terus menerus,

meningkatnya inflasi akan menyebabkan meningkatnya  biaya perusahaan seperti

harga barang produksi yang meningkat ,biaya modal dan  biaya bahan baku,

maupun biaya tenaga kerja karena karyawan yang menuntut penyesuaian gaji

terhadap inflasi. meningkat saat inflasi akan berdampak pada daya beli
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masyarakat cenderung turun. apabila biaya perusahaan lebih besar dibandingkan

dengan pendapatan , maka profitabilitas yang di bagikan kepada pemegang saham

juga akan mengalami penurunan . turunya profitabilitas perusahaan akan

berpengaruh terhadap harga saham maupun deviden yang di bagikan. Pada

perusahaan yang merugi, harga sahamnya akan mengalami penurunan karena nilai

perusahaan juga ikut turun

2.8.1 Pengaruh Suku Bunga SBI Terhadap IHSG

Tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau

investasi lain, di atas perjanjian yang kan di bayar kembai , dalam presentase yang

ditetapkan oleh bank. Bunga yang tinggi akan dapat menimbulkanya volume

tabungan masyarakat. Dimana tingkat suku bunga mempunyai sinyal negatif

terhadap harga saham karena tingkat suku bunga yang meningkat menyebabkan

peningkatan suku bunga yang disyaratkan 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.Sering dengan kebijakan tersebut, Pemodal

akan tertarik untuk menyimpan dananya Dalam bentuk depositu dari pada

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 penurunan indeks

harga saham. Bagi masyarakat sendiri tingkat suku bunga yang tinggi berarti

tingkat inflasi di negara tersebut cukup tinggi (Sunariah, 2011:105)

Meningkatnya tingkat suku 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 profitabitas

dari perusahaan tersebut akan menurun, dan hal tersebut berpengaruh terhadap

harga saham dari perusahaan tersebut juga akan mengalami penurunan.
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2.8.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap IHSG

Melemahnya nilai tukar terhadap mata uang asing tentunya akan

berdampak pada perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing.

Melemahnya nilai tukar rupiah akan mengakibatkan biaya impor bahan baku serta

peralatan yang di butuhkan oleh perusahaan, sehingga akan mengakibatkan

peningkatan biaya produksi. Karena dimana nilai tukar mempunyai peran penting

dalam rangka stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi,

sehingga nilai tukar seringkali diindikasikan sebagai salah satu indikator

kestabilan ekonomi suatu negara.

Nilai tukar berpengaruh pada kegiatan di pasar modal. Jika nilai tukar

mengalami penurunan ( depresiasi ) maka akan mempengaruhi investasi dalam

negri tingkat return  saham para investor, dan menghambat perekonomian secara

keseluruhan gejolak nilai tukar yang berfluktuatif menyebabkan para investor

lebih memilih menginvestasikan dananya ke pasar voluta asing atau memiliki

deposito.

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

rupiah atas dasar US DOLLAR. Apabila terjadi penurunan kurs rupiah secara

berlebihan akan berdampak kepada perusahaan go public besarnya biaya impor

dari perusahaan akan mempertinggi biaya produksi serta menurunya 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

negrinya menumpuk sehingga tingkat debt seris ratio mencapai presentase yang

sangat tinggi.
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2.9 Kerangka Pemikiran

Pasar Modal telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di

Indonesia, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah sekuritas yang

diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar cukup besar, peran pasar modal dalam

pembangunan indistri-industri di berbagai sektor.

Menurut Sartono (2010:23) pasar modal adalah:

“Pengertian klasik pasar modal adalah suatu sarana dengan mana

surat berharga-surat berharga yang berjangka panjang

diperjualbelikan.”

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara.

Pasar modal memberikan fasilitas untuk mempertemukan antara pihak-pihak

surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam kerangka investasi.

Menurut Sunariyah (2010:4) definisi investasi yaitu :

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Didalam melakukan investasi pada dasarnya memiliki tujuan ingin

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, yaitu dengan mendapatkan

deviden dan capital gain yang di harapkan. Namun disamping itu terdapat

beberapa risiko dalam melakukan investasi diantarnya risiko tersebut dipengaruhi

oleh pasar. Risiko investasi ini terdiri dari inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata

uang.
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Mankiw (2006:75) mengemukakan definisi inflasi adalah:

“Kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkat

dimana uang dipertaruhkan untuk mendapatkan barang dan jasa.”

Menurut Arifin (2006:188) suku bunga adalah:

“Suku bunga adalah suku bunga yang diberlalkukan bank indonesia
selaku bank sentral dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).dalam hal ini BI berwenang menaikan suku bunga guna
mengontrol peredaran uang di masyarakat atau dalam arti luas
mengontrol perekonomian nasional”.

Rodriguez & Carter (2006:91) menyatakan bahwa :

“Exchange rate is the price of one currency in terms of another

currency”.

“Artinya bahwa nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang

dibandingkan dengan jenis mata uang lain”.

Dari ketiga risiko pasar tersebut memiliki dampak terhadap harga saham.

Hal ini dapat dilihat dengan naik turunnya harga saham perusahaan akibat

terjadinya inflasi, perubahan suku bunga, dan perubahan nilai tukar

Menurut Sunariyah (2010:147):

“Indexs 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”.

Menurut Sunariyah (2011:183) harga saham adalah :

“Bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk

menggambarkan pergerakan harga saham dimasa lalu adalah suatu

indeks.”
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Berdasarkan pendapat di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk

mengetahui apakah fenomena, inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar

rupiah berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Dengan

demikian, alur kerangka berpikir dari penelitian ini dapat disusun dalam bagan

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:
Faktor yang diteliti
Faktor yang tidak diteliti

Kinerja
Perusahaan

 Nilai Tukar
Rupiah

 Tingkat
Inflasi

 Tingkat
Suku Bunga
SBI

Indeks Harga Saham
Gabungan

(IHSG)

Pasar
Modal

Risiko

Investasi

Tidak
Sistematis Sistematis
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2.10 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan diatas maka penelitian

mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Inflasi,tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah secara simultan

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

H2: Inflasi,tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah secara parsial

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).


