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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang 

 Persaingan usaha yang semakin ketat membuat perusahaan mencari cara 

untuk tetap mampu bertahan, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah 

modal kerja dan memperluas skala usaha. Maka  perusahaan membutuhkan dana 

yang relatif besar, pemenuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan cara 

melakukan penawaran umum perdana disebut juga perusahaan yang telah go 

public. Perusahaan yang telah go public akan memperdagangkan sekuritas nya di 

pasar modal 

 Pasar modal adalah salah satu pasar yang berperan cukup besar dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasar modal merupakan tempat 

kegiatan yang teroganirsir dimana berbagai jenis-jenis sekuritas diperdagangkan. 

Sekuritas adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap right, waran, opsi atau setiap 

derivatif dari efek, atau instrumen yang ditetapkan sebagai sekuritas atau efek 

oleh pihak berwenang. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi 

bagi para investor diantaranya berinvestasi pada saham. 

 Saham adalah sekuritas atau surat berharga yang diterbitkan oleh 

perusahaan untuk diperdagangkan di pasar modal yang melalui Bursa Efek 

Indonesia. Menurut Sutrisno (2012:353) saham adalah penyertaan modal dalam 

pemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Pemilik saham merupakan 

pemilik sebagian dari perusahaan tersebut.  Saham yang diperdagangkan di 

indonesia adalah saham atas nama pemiliknya tertera diatas saham tersebut. 

Dalam berinvestasi investor pasti mengharapkan return saham, return saham 

adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham berupa dividen dan 

capital gain, yaitu selisih antara harga pasar saham dengan harga nominalnya. 
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Menurut Husnan (2009:14) return saham adalah ukuran yang mengukur besarnya 

perubahan kekayaan investor baik kenaikan maupun penurunan serta menjadi 

bahan pertimbangan untuk  membeli atau mempertahankan saham. Harga-harga 

saham perusahaan/emiten dalam Bursa Efek Indonesia tergabung dalam suatu 

indeks yang disebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  

 Dalam bursa saham Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

merupakan penggabungan harga saham di BEI yang menjadi indikator pasar 

modal di Indonesia. Menurut Jogiyanto (2013:147) IHSG merupakan angka 

indeks harga saham yang sudah disusun dan dihitung dengan menghasilkan trend, 

dimana angka indeks adalah angka yang diolah sedemikan rupa sehingga dapat 

digunakan untuk membandingkan kejadian yang dapat berupa perubahan harga 

saham dari dari waktu ke waktu. Pergerakan IHSG yang meningkat dapat menarik 

investor domestik maupun investor asing untuk berinvestasi sedangkan 

pergerakan IHSG yang menurun akan membuat investor pergi dan menarik dana 

investasinya. Menurut Albab (2015:1) jika jumlah permintaan akan saham lebih 

besar dari penawaran maka harga saham akan naik, sebaliknya jikapenawaran 

saham lebih besar dari permintaan maka harga saham akan turun. Berikut grafik 

pergerakan IHSG periode 2013-2015 : 
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Grafik 1.1 

Indeks Harga Saham Indonesia Periode 2013-2015 

 

 

 Berdasarkan  grafik pada grafik 1.1 IHSG periode 2013-2015 

menunjukkan bahwa pergerakan IHSG berfluktuasi dan cenderung konstan. 

Tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut : 

Grafik 1.2 

IHSG Tahun 2015 
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 Berdasarkan grafik pada grafik 1.2 penurunan IHSG yang terjadi dapat 

mengakibatkan investor domestik maupun investor asing menarik dana investasi 

nya dan keluar dari  pasar modal Indonesia. Dan untuk calon investor akan 

melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk menginvestasikan  ke dalam pasar 

modal Indonesia. Apabila penurunan IHSG terjadi di tahun 2016 dan tahun-tahun 

berikut nya akan mengakibatkan perekonomian indonesia memburuk. 

 Penurunan IHSG disebabkan suramnya kondisi bursa saham akibat 

kombinasi faktor dalam negeri dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

menjelang akhir paruh pertama tahun 2015 melambat. Namun, inflasi melaju 

tinggi dengan kenaikan harga barang. Kabar dari luar negeri juga tidak 

memberikan angin segar. Kelesuhan ekonomi China dan sinyal kenaikan suku  

bunga Amerika Serikat (The Fed rate)  menambah kekhawatiran pelaku pasar. 

Tak ayal, investor asing menjual portofolio sahamnya di Indonesia 

(www.bisniskeuangan.kompas.com : Juni 2015). Anjloknya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada beberapa hari 

terakhir ini dinilai sebagai akibat dari larinya dana investor asing dari pasar modal 

Indonesia. Para investor asing ini menarik dana mereka karena jatuhnya 

kepercayaan kepada Pemerintahan RI. Menurut Dradjad seorang Ekonom, 

penyebab anjloknya indeks BEI tersebut adalah penarikan dana besar-besaran 

yang dipicu anjloknya kepercayaan, khususnya dari investor institusi asing kepada 

Indonesia. Ada dua alasan yang menyebabkan anjloknya kepercayaan itu. 

Pertama, saat ini asing menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan 

berada di kisaran lima persen saja. Kedua, alasan yang lebih penting lagi, yakni 

investor hilang kepercayaan bahwa Pemerintah mampu mengambil langkah yang 

tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (www.beritasatu.com : April 

2015).  penyebab anjloknya IHSG dikarenakan sentimen negatif yang berpotensi 

menggerakan bursa saham Indonesia, yaitu rupiah yang semakin terdepresiasi 

terhadap dolar AS (kurs), koreksi harga minyak mentah, dan ketidakpastian 

langkah The Fed (www.market.bisnis.com : September 2015). 

http://www.beritasatu.com/
http://www.market.bisnis.com/
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 Penurunan IHSG yang terus-menerus dapat mengakibatkan keburukan 

pada pasar modal di Indonesia dan Ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang 

diketahui dapat mempengaruhi pergerakan IHSG  yakni berupa kondisi faktor 

makro ekonomi. Menurut Sunariyah (2011:20) apabila suatu indikator makro 

menunjukan kinerja baik, maka akan berdampak pula bagi perkembangan pasar 

modal, dan sebaliknya. Kondisi makro ekonomi suatu negara dapat dilihat dari 

tingkat inflasi, nilai tukar (Kurs), dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia, dan 

faktor-faktor ekonomi global seperti Fed rate dan Indeks Dow Jones dapat juga 

mempengaruhi harga-harga saham di Indonesia. 

 Kurs merupakan nilai tukar mata uang suatu negara atas dasar mata uang 

lain setiap negara mempunyai mata uang masing-masing. Sifat kurs valuta asing 

tergantung dari sifat pasar. Bila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan 

secara bebas dipasar, maka kurs valuta asing berubah sesuai dengan perubahan 

permintaan dan penawaran. Apabila nilai mata uang kurs (IDR/USD) menguat 

maka profit pada perusahaan akan meningkat karena disebabkan harga bahan 

baku impor menjadi murah yang dapat menekan biaya produksi. Begitupun 

sebaliknya apabila kurs rendah makan bahan baku impor menjadi mahal dan 

terjadi ketidak stabilan ekonomi negara. Menurut Murni (2013:244) kurs 

(exchange rate) valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan untuk memperoleh satu uni mata uang asing. Perubahan pada 

kurs akan mempengaruhi tingkat kompetitif suatu perusahaan, kemudian akan 

mempengaruhi produk perusahahaan yang berdampak pada harga saham suatu 

perusahaan. 

 Inflasi menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, hal ini 

disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dengan adanya kenaikan 

harga, dengan semakin tinggi nya angka inflasi maka perekonomian akan 

memburuk memberikan dampak pada turunnya keuntungan perusahaan yang akan 

berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Murni (2013:202) Inflasi 

merupakan suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan harga secara umum dan 

berlangsung secara terus menerus. 
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Terjadinya kenaikan inflasi mengakibatkan kenaikan suku bunga, suku 

bunga (BI rate) merupakan kebijakan yang mencerminkan sikap atau sinyal 

kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Menurut Siamat (2005:139) 

BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang dumumkan oleh bank 

indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai 

sinyal kebijakan moneter. Sehingga kebijakan moneter dapat dilihat dari tingkat 

kenaikan atau penurunan BI rate itu sendiri. Apabila BI rate lebih tinggi dari 

return saham pasar maka dampaknya para investor lebih memilih untuk 

mengalihkan dana mereka untuk di depositokan yang mengakibatkan penurunan 

pada harga saham. Ini disebabkan turun nya nilai uang karena meningkat nya 

jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan persediaan barang 

(Kartini 2014:4). 

 BI rate akan menarik para investor apabila BI rate lebih tinggi dari return 

saham pasar  yang akan mempengerahui IHSG, sama dengan The Fed yang 

merupakan bank sentral Amerika Serikat (AS). Antoni (2013:393) Fed rate 

merupakan suku bunga antar bank di Amerika yang ditetapkan oleh The Federal 

Open Market Committee (FOMC). Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh The 

Fed sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank dan 

lembaga-lembaga keuangan diseluruh AS disebut Fed Rate. Fed Rate merupakan 

salah satu faktor internasional yang mempengaruhi IHSG ini dikarenakan 

perekonomian negara-negara sebagian dipengaruhi oleh amerika serikat karena 

kekuatan ekonomi nya yang sangat besar. Penentuan Fed rate ditentukan 

berdasarkan berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Fed 

rate juga akan berpengaruh terhadap ekonomi internasional seperti hal nya 

transaksi valuta asing yang dilakukan The Fed akan mempengaruhi nilai tukar 

dolar yang juga pada akhir nya mempengaruhi keuangan dunia. Jika Fed Rate 

tinggi maka investor atau dana asing pada Bursa Efek Indonesia akan keluar dan 

akan berpindah yang dikarenakan tingkat suku bunga yang ditawarkan lebih 

menarik investor. Dengan demikian Fed Rate dapat mempengaruhi langsung 
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harga saham pada Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek Amerika Serikat itu 

sendiri.  

Pada bursa saham AS terdapat indeks pasar saham tertua di AS dari tahun 

1896  yang masih berjalan sampai saat ini yaitu Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) yang biasa juga disebut Indeks Dow Jones. Dalam DJIA terdapat 30 

perusahaan besar dari berbagai industri yang dikategorikan sebagai perusahaan 

blue-chip. Maksud yang dikatakan blue-chip adalah saham yang terpercaya dan 

memiliki kapitalisasi yang besar.  Indeks Dow Jones merupakan sebuah indeks 

pasar yang paling dikenali dan diperhitungkan dalam bursa saham diseluruh 

dunia. DJIA mencerminkan 95% kapitalisasi perusahaan besar di AS dan DJIA 

mencerminkan kondisi ekonomi di AS, jika Indeks Dow Jones naik maka mata 

uang USD akan ikut naik dan apabila Indeks Dow Jones turun maka mata uang 

USD akan turun. Perekonomian AS mendominasi perekonomian negara-negara 

lain yang termasuk Indonesia maka secara langsung Indeks Dow Jones 

mempengaruhi saham di indonesia yang berdampak pada naik turunnya IHSG. 

Pada penelitian sebelumnya,  Rizky (2012) yang mendapatkan hasil 

bahwa tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perbankan. Pada penelitian Kontonikas (2013) yang dalam 

penelitian nya meneliti dampak dari Fed Fund Rate terhadap return saham di AS 

1989-2009 mendapatkan hasil harga saham  meningkat dari respon terhadap 

Federal Fund Rate yang berarti Fed rate berpengaruh pada return saham. 

Sedangkan pada penelitian Antonio (2013) mendapatkan hasil Fed rate 

berpengaruh signifikan negatif terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) 

dan Fed rate berpengaruh positif terhadap pergerakan harga saham Malaysia 

Hijrah Shariah Index (FHSI). 

Pada penelitian sebelumnya, Haryogo (2013) menganalisis nilai tukar 

Rupiah/USD  dan Indeks Dow jones terhadap Return IHSG yang mendapatkan 

hasil bahwa secara simultan Nilai Tukar dan Indeks Dow Jones berpengaruh 

signifikan terhadap return IHSG sedangkan secara parsial Nilai tukar tidak 



8 
 

 
 

berpengaruh terhadap IHSG dan Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. Didukung penelitian lainnya oleh Albab (2015) menganalisis 

variabel BI Rate, Kurs dan Indeks Dow jones terhadapa IHSG yang mendapatkan 

hasil dalam penelitiannya bahwa BI rate mempunyai korelasi negatif tidak 

signifikan terhadap IHSG, Kurs mempunyai korelasi negatif signifikan terhadap 

IHSG dan Indeks Dow Jones mempunyai korelasi signifikan terhadap IHSG. 

Pada fenomena diatas yang terjadi pada Indek Harga Saham Gabungan 

pada tahun 2013-2015, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

PENGARUH KURS, INFLASI, BI RATE, FED RATE DAN INDEKS DOW 

JONES TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI 

BEI PERIODE 2013-2015 

 

1.2  Identifikasi masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, 

maka perumusan masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perkembangan Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate, Indeks Dow Jones 

dan Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2013-2015. 

2. Bagaimana pengaruh Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones 

secara simultan  terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 

2013-2015. 

3. Bagaimana pengaruh Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones 

secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2013-

2015. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengolah dan menganalisis data 

menjadi informasi yang berdasarkan teori-teori yang didapat selama kuliah untuk 

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 
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program studi manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Kurs, Inflasi, BI rate, Fed 

rate, Indeks Dow Jones dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

periode 2013-2015. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor ekonomi Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate 

dan Indeks Dow Jones berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) periode 2013-2015. 

3. Untuk mengetahui apakah  Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate dan Indeks Dow 

Jones berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) periode 2013-2015. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

 Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi : 

1. Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai Kondisi nilai 

tukar Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate, Indeks Dow Jones dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Sehingga dapat menjadi masukan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Penulis 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dalam menganalisis faktor makro 

ekonomi Kurs, Inflasi , BI rate dan faktor ekonomi global Fed rate dan 

Indeks Dow Jones dalam kajian teori-teori diaplikasikan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah matode deskriptif dan 

verifikatif. 
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 Menurut Sugiyono (2009:21), pengertian metode deskriptif adalah : 

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas.” 

Tujuan metode deskriptif untuk menggambarkan atas data aktual dan fenomena 

yang ada. Menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara 

sistematis, faktual dan akurat. 

 Menurut Sugiyono (2012:8), metode verifikatif adalah : 

“Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap 

populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.”  

Tujuan metode verifikatif untuk menjawab permasalah mengenai variabel 

independen terhadap variabel dependen di dalam penelitian ini. Serta untuk  

mengetahui hubungan antara variabel suattu pengujian hipotrsis melalui suatu 

perhitungan statistik sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa hipotesis tersebut 

diterima atau ditolak. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

periode 2013-2015. Penggunaan data Kurs, Inflasi, BI rate, Fed rate, Indeks Dow 

Jones dan IHSG diperoleh dari www.idx.co.id, www.bi.go.id, 

www.sahamok.com, www.yahoofinance.com dan www.federalreserve.gov. 

Waktu penelitian dimulai dari bulan febuari 2016 sampai dengan penyusunan 

skripsi ini selesai. 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.federalreserve.gov/

