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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 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. Sebab itu manajer keuangan harus 

mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, seperti kebutuhan dana 

operasi sehari-hari maupun modal kerja dan investasi. Oleh karena itu seorang 

manajer keuangan harus mampu menganalisa sumber dana dan penggunaannya 

untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dengan menekan biaya yang 

paling murah. Berikut definisi manajemen keuangan yang dikemukakan oleh para 

ahli. 

Menurut Sutrisno (2012:3)  manajemen keuangan adalah : 

“Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan 

biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien.” 

 Sedangkan menurut Riyanto (2013:4) manajemen keuangan adalah: 

“Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan 

dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau 

mengalokasikan dan tersebut.” 

 Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah semua kegiatan yang 

bersangkutan dengan keuangan  perusahaan yang dilakukan manajer keuangan. 

Kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan perusahaan yaitu pendanaan, 

pengalokasian dan pengelolaan keuangan perusahaan yang efisien dengan 

menekan biaya yang murah dan memaksimalkan keuntungan. 
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2.1.2 Manfaat & Fungsi Manajemen Keuangan 

 Manajemen memiliki banyak fungsi dan sangat berguna untuk mengatur 

dan mengelola keuangan perusahaan. Berikut fungsi manajemen keuangan yang 

dikemukakan Sutrisno (2012:5) : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan 

mendatangkan keuntungan di masa akan datang. Bentuk, macam, dan 

komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan menunjanng tingkat 

keuntungan di masa depan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan 

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

3. Keputusan Dividen 

Dividen merupaka bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Sehingga dividen adalah hasil yang 

diharapkan oleh para pemegang saham. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1  Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan tempat kegiatan yang teroganisir dimana berbagai 

jenis-jenis sekuritas diperdagangkan, dimana tempat bertemunya pihak investor 

dan perusahaan.  Pasar modal sendiri sama dengan pasar lain pada umumnya 

sesuai namanya adalah tempat berlangsung nya jual beli. Yang membedakan pasar 

modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjual belikan. 
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“Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan 

bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.” 

 Menurut Sunariyah (2011:4) , pasar modal adalah: 

“Pasar modal adalah suatu pasar (tempat,berupa gedung) yang disiapkan 

guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.” 

Pengertian pasar modal menurut Fahmi & Hadi (2011:41) : 

“Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan 

menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil 

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana 

atau untuk memperkuat dan perusahaan." 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal adalah tempat mempertemukan investor dan perusahaan  yang go 

public untuk menjual atau membeli surat-surat berharga atau sekuritas dalam 

jangka panjang. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan  dunia usaha 

yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi dan sarana untuk melakukan 

investasi bagi investor dan masyarakat publik. Pasar modal menyediakan berbagai 

alternatif investasi bagi para investor diantaranya berinvestasi pada saham. 

 

2.2.2 Jenis Pasar Modal 

 Dalam kegiatan  pasar modal ada dua macam pasar yang berbeda, yaitu 

pasar perdana dan pasar sekunder. 

 Pasar perdana  adalah penawaran efek dari perusahaan yang menerbitkan 

efek (emite) kepada investor atau pemodal selama waktu yang ditetapkan 

sebelum perdagangan sekuritas tersebut diperdagangkan dipasar sekunder. 
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Harga efek yang diperdagangkan sesuai yang ditentukan oleh perusahaan 

(emiten) dan penjamin emisi. 

 Pasar sekunder adalah sebagai perdagangan efek setelah melewati masa 

penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder efek diperjualbelikan 

secara luas melalui masa penjualan dipasar perdana. Harga efek akan 

ditentukan dari tarik menarik permintaan dan penawaran efek tersebut. 

Ada empat jenis pasar modal Menurut Jogiyanto (2013:15) yaitu : 

1. Primary Market, merupakan pasar modal yang menjual pertama saham 

atau sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut dicatatkan di bursa efek. 

Harga efek dipasar mdal ini ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan (emiten). 

2. Secondary Market, yaitu pasar modal dalam bentuk bursa efek yang 

diperjualbelikan saham dan sekuritas pada umumnya setelah masa 

penjualan primary market. Harga saham dipasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran yang dipengaruhi berbagai faktor dari emiten 

kebijakan per laba, per saham, atau kebijakan deviden maupun faktor 

diluar 

3. Third Market, yaitu pasar modal tempat sahamdan sekuritas lain 

diperdagangkan diluar bursa efek, pasar ini disebut pula over the counter 

market atau dengan kata lain pasar ketiga dijalankan oleh broker yang 

dipertemukan penjual dan pembeli pada saat pasar kedua ditutup. 

4. Fourth Market, yaitu pasar perdangan saham anter investor atau antara 

pemegang saham tanpa melalui perantara pedagang efek. Pasar keempat 

ini umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan 

saham dalam jumlah blok yang besar.  
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2.2.3 Tujuan dan Manfaat Pasar Modal 

 Tujuan  dan manfaat pasar modal ada tiga sudut  pandang yaitu sudut 

pandang negara, sudut pandang emiten dan sudut pandang   masyarakat  : 

1. Sudut Pandang Negara  

Berdasarkan sudut pandang negara, pasar modal dibangun dengan tujuan 

menggerakkan perekonomian negara melalui kekuatan swasta dan 

mengurangi beban negara tanpa harus memiliki perusahaan sendiri, 

Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang 

perekonomiannya. Negara tidak perlu membiayai pembangunan 

ekonominya dengan cara meminjam dana dari pihak asing, sepanjang 

pasar modal dapat difungsikan dengan baik. Pinjaman yang diperoleh dari 

pihak asing hanya akan selalu membebani APBN, yang pada akhirnya 

dibebankan kepada rakyat melalui pungutan pajak. 

2. Sudut Pandang Emiten 

Bagi emiten, kehadiran pasar modal merupakan sarana untuk mencari 

tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana 

dengan biaya yang lebih murah dan hal itu hanya bisa diperoleh di pasar 

modal. Modal pinjaman dalam bentuk obligasi jauh lebih murah daripada 

kredit jangka panjang perbankan. Bagi perusahaan, dalam menghadapi 

persaingan yang semakin tajam di era globalisasi ini, meningkatkan modal 

sendiri jauh lebih baik daripada meningkatkan modal pinjaman. Pasar 

modal juga merupakan sarana untuk memperbaiki struktur permodalan 

perusahaan. 

3. Sudut Pandang Masyarakat 

Masyarakat memiliki sarana baru untuk menginvestasikan uangnya 

dengan adanya pasar modal. Investasi yang semula dilakukan dalam 

bentuk deposito, emas, tanah, atau rumah, sekarang dapat dilakukan 

dalam bentuk saham, dan obligasi. Investasi dalam bentuk efek dapat 

dilakukan dengan dana di bawah Rp 5 juta, sehingga pasar modal dapat 

menjadi sarana yang baik untuk melakukan investasi dalam jumlah yang 
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tidak terlalu besar bagi kebanyakan masyarakat. Jika pasar modal itu 

berjalan dengan baik, jujur, pertumbuhannya stabil, dan harganya tidak 

terlalu bergejolak, maka sarana itu akan mendatangkan kemakmuran bagi 

masyarakat. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal  

 Pasar modal tempat mempertemukan pembeli (investor) dan penjual untuk 

menjual atau membeli surat-surat berharga atau sekuritas. Husnan (2009:8) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal : 

1. Penawaran sekuritas 

Faktor ini harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas 

dipasar modal. 

2. Permintaan sekuritas 

Faktor ini berarti masyarakat harus mempunyai dana yang cukup besar 

unutk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 

3. Kondisi politik dan ekonomi 

Faktor ini mempengaruhi permintaan dan penawaran pada sekuritas. 

Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi 

yang akhirnya mempengaruhi penawaran permintaan sekuritas. 

 

2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

 Dalam berinvestasi investor pasti mengharapkan return, return adalah 

hasil yang diperoleh dari investasi yang berupa keuntungan bagi investor. 

 Menurut Tandelilin (2010:3) investasi adalah : 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa datang.” 
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Sedangkan menurut Martalena & Malinda (2011:1)  investasi adalah : 

“Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk 

memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di mana didalamnya 

terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi 

atas penundaan tersebut.” 

 Berdasarkan pengertian-pengertian investasi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa investasi adalah sumber dana atau sumber daya  yang dimiliki 

saat ini yang ditunda pemakaiannya dan disimpan untuk memperoleh keuntungan 

dalam penundaannya yang didalam nya terdapat risiko. 

 

2.3.2 Jenis Investasi 

 Menurut Sunariyah (2011:4) investasi ada dua bagian yaitu : 

1. Keputusan dalam bentuk investasi dalam bentuk riil berupa aktiva 

berwujud seperti emas, perak, intan barang-barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga berupa surat berharga yang 

pada dasar nya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas.  

 

2.3.3 Tujuan Investasi 

 Menurut Tandelilin (2010:8) tujuan investasi sebagai berikut : 

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

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidup nya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa akan datang 

2. Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek 

lain, maka seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta 

miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan menghemat pajak 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong rumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pembiaran fasilitas 
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perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi 

pada bidang-bidang tertentu. 

 

2.3.4 Risiko Investasi 

 Investor dalam berinvestasi akan mengharapkan return yang tinggi dan 

pada investasi pasti akan ada nya risiko. Menurut Fahmi & Hadi (2011:152) jika 

risiko tinggi maka return juga akan tinggi begitu pula sebaliknya jika return 

rendah maka risiko juga akan rendah. Investor dalam mengambil setiap keputusan 

investasi akan berusaha meminimalisir risiko yang ada. Menurut Fahmi & Hadi 

(2011:158) risiko yang ada adalah risiko sistematis dan risiko non-sistematis yang 

definisi nya yaitu : 

1. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa di deversifikasikan atau 

dengan kata lain risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. 

Contohnya krisis moneter, kenaikan tingkat inflasi, nilai tukar rupiah 

lemah, kebijakan moneter, keadaan ekonomi makro dan lain-lain. 

2. Risiko non-sistematis adalah risiko yang hanya membawa dampak pada 

perusahaan yang terkait saja. Contohnya pendapatan menurut, kinerja 

perusahaan yang buruk strategi investasi yang salah dan lain-lain. 

 

2.4 Saham 

2.4.1 Pengertian Saham 

 Saham adalah sekuritas atau surat berharga yang diterbitkan oleh 

perusahaan untuk diperdagangkan di pasar modal yang melalui Bursa Efek 

Indonesia sebagai surat tanda kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan. 

 Pengertian saham menurut Sutrisno (2012:353) : 

“Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan 

terbatas atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut.” 

Menurut Sutedi (2011:55) saham adalah : 

“Saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau 

badan terhadap perusahaan yang  menerbitkan saham tersebut.” 
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 Berdasarkan beberapa pengertian saham  dalam beberapa pendapat diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan modal atau 

bukti kepemilikan atas suatu Perseroan Terbatas yang berwujud selembar kertas. 

Besar kecil nya kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyrtaan yang 

ditanamkan dalam perusahaan tersebut. 

 

2.4.2 Jenis Saham 

 Saham dibedakan menjadi dua macam yang berbeda dalam hak tagihnya 

yaitu, saham biasa dan saham preferen.  Menurut Tandelilin (2010:33,36) saham 

biasa dan saham preferen yaitu : 

“Saham biasa (common stock) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan dan saham preferen (prefered stock) 

merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal 

dengan saham biasa.” 

 Ada beberapa karakteristik saham biasa dan saham preferen  yang berbeda 

dalam hak-haknya menurut Martalena & Malinda (2011:13) 

 Karakterisrik saham biasa : 

1. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaa jika perusahaan likuidasi. 

2. Hak suara proposional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang 

ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. 

3. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui didalam rapat 

umum pemegang saham. 

4. Hak memesan efek terlebih dulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada 

masyarakat. 

 

Karakteristik  saham  preferen : 

1. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. 

2. Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan 

likuidasi.. 

3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa. 
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2.4.3 Nilai Saham  

 Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai saham yaitu, nilai 

buku, nilai pasar, dan  nilai intrinsik. Nilai saham dapat membantu investor dalam 

memilih saham untuk keputusan investasinya. 

 

1. Nilai Buku 

Menurut Jogiyanto (2013:82), nilai buku saham perlembar saham 

menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan 

memiliki satu lebar saham. Sedangkan menurut Martalena & Malinda 

(2011:57)  nilai buku perlembar saham memnunjukkan nilai aktiva bersih 

per lembar saham yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah 

lembar saham. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar atau harga pasar saham suatu perusahaan (emiten) adalah nilai 

pada suatu saham yang diperdagangkan dalam bursa efek. Menurut 

Jogiyanto (20013:88), nilai pasar merupakan harga saham di pasar bursa 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar.  Nilai pasar 

ditentukan oleh tarik menarik antar permintaan dan penawaran saham 

bersangkutan di bursa efek. 

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga 

saham yang sebenarnya. Nilai intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari 

semua arus kas dimasa mendatang (Martalena & Malinda, 2011:57). 

Nilai intrinsik merupakan nilai yang diberikan oleh para investor terhadap 

setiap saham yang diperdagangkan di bursa efek. Nilai wajar saham 

menjadi dasar bagi para investor untuk melakukan keputusan membeli, 

membeli dan menjual saham. 

 

2.4.4 Harga Saham 

 Harga saham merupakan nilai saham dari selembar saham yang diterbitkan 

oleh emiten. Harga saham adalah informasi utama yang diperlukan oleh investor, 
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karena harga saham merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan (emiten). 

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. Harga saham dibedakan 

menjadi 3 menurut Sunariyah (2011:127) adalah : 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai 

setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Besarnya harga nominal 

tegantung keinginan emiten. 

2. Harga Perdana  

Harga perdana merupakan harga sebelum harga saham dicatat di bursa. 

Besarnya harga perdana tergantung pada persetujuan antara emiten dan 

penjamin emisi. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar merupakan harga jual saham antara investor yang satu dengan 

investor lainnya setelah dicatat di bursa. Harga pasar tergantung pada 

kekuatan permintaan dan penawaran dipasar sekunder. 

 

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

 Beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham,sebagai berikut : 

1. Faktor Internal 

 Pengumuman tentang pemasaran produksi, penjualan seperti 

 pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

 baru, lapiran produksi, laporan keamanan produk dan laporan 

 penjualan. 

 Pengumuman pendanaan, berhubungan dengan hutang dan ekuitas 

 Pengumuman badan direksi manajemen, perubahan dan pergantian 

 direksi 

 Pengumuman pengambilan alihan diversifikasi, laporan merger, 

 investasi, take over dan pengakuisisian 
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 Pengumuman Investasi, pengembangan riset dan penutupan usaha 

 lainnya. 

 Pengumuman laporan keuangan perusahaan, peramalan laba akhir 

 tahun dan setelah akhir tahun. 

 

2. Faktor Eksternal  

 Pengumuman dari pemerinatah, perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi dan regulasi-regulasi pemerintah 

 Pengumuman hukum, tuntuan karyawan terhadap perusahaan atau 

terhadap manajer 

 Pengumuman industri sekuritas, laporan pertemuan tahunan, insider 

trading, volume atau harga saham. 

 Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham. 

 Berbagai isu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

 

 

2.5 Indeks Harga Saham 

2.5.1 Pengertian Indeks Harga Saham 

 Indeks harga saham merupakan suatu indikator yang menunjukkan 

pergerakan yang menunjukkan pergerakan harga saham. Pergerakan indeks 

menggambarkan kondisi pasar waktu ke waktu, apakah harga saham sedang naik 

atau turun. Indeks harga saham menjadi indikator bagi investor untuk 

pengambilan keputusan investasi. 

 

 Menurut Martalena & Malinda (2011) indeks harga saham adalah : 

“Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan 

harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah 

pasar aktif atau lesu.” 
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 Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan indeks harga saham 

merupakan suatu indikator yang menunjukkan harga saham yang pergerakannya 

menggambarkan kondisi pasar apakah pasar sedang aktif atau lesuh dan menjadi 

indikator investor untuk pengambilan keputusan investasi. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Indeks 

 Di Bursa Efek Indonesia terdapat 6 (enam) jenis indeks menurut 

Martalena & Malinda (2011) : 

1. Indeks Individual, menggunakan indeks harga masing-masing saham 

terhadap harga dasarnya, atau indeks masing-masing saham yang tercatat 

di BEI. 

2. Indeks Harga Saham Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk 

dalam masing-masing sektor, misalkan sektor keuangan, pertambangan 

dan lain-lain. Di BEI indeks sektoral terbagi atas 10 sektor, yaitu 

pertanian, pertambangan industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, 

infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur. 

3. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua saham yang 

tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. 

4. Indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu 

pada 2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 

6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam LQ45 tersebut. 

5. Indeks Syariah atau JII (Jakara Islamic Index). JII merupakan indeks yang 

terdiri 30 saham mengakomodasi syarat investasi dalam islam atau indeks 

yang berdasarkan syariah islam. Dengan kata lain dalam indeks ini 

dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat 

islam. 

6. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan, merupakan indeks harga 

saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat 

di BEI, yaitu kelompok Papan Utama dan Papan Pengembangan. 
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2.5.3 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan penggabungan harga-

harga saham emiten di BEI yang menjadi indikator pasar modal di Indonesia 

dalam suatu indeks.  Bursa Efek indonesia berwenang mengeluarkan atau tidak 

memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG. 

 

 Menurut Jogiyanto (2013:147) Indeks Harga Saham Gabungan adalah : 

“Indeks Harga Saham Gabungan 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.” 

 

2.6 Kurs 

2.6.1 Pengertian Kurs 

 Nilai tukar valuta asing (kurs) adalah harga satu satuan mata uang dalam 

satuan 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 valas berubah sesuai dengan 

perubahan permintaan dan penawaran. 

  Menurut Murni (2013:244) kurs (exchange rate) antara dua negara 

adalah : 

“kurs (exchange rate) valuta asing adalah sebagai jumlah uang domestik 

yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.”  

Sedangkan menurut Supriana (2008:201) nilai tukar atau kurs adalah : 

“Nilai tukar atau kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata 

uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain.” 
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 Perubahan pada kurs akan mempengaruhi tingkat kompetitif suatu 

perusahaan, kemudian akan mempengaruhi produk perusahahaan yang berdampak 

pada harga saham suatu perusahaan. Pada saat kurs rupiah terdepresiasi, maka 

biaya bahan baku impor atau produk yang memiliki kaitan dengan produk impor 

akan mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan 

laba perusahaan menjadi turun. 

2.6.2 Sistem Nilai Tukar atau Kurs 

 Kebijakan-kebijakan pemerintah mempengaruhi nilai tukar, yang 

kemudian mempengaruhi pasar keuangan dan perekonomian. Kebijakan sistem 

nilai tukar dapat diklasifikasikan menuerut seberapa jauh nilai tukar dikendalikan 

oleh pemerintah. Madura (2006:156-160) mengemukakan beberapa sistem nilai 

tukar sebagai berikut : 

1. Sistem nilai tukar tetap 

Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar dibuat konstan atau hanya 

dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sangat sempit. Jika nilai 

tukar bergerak terlalu tajam, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk 

mempertahankannya dalam batas-batasyang dimaksud. 

2. Sistem nilai tukar mengambang bebas 

Dalam sisterm nilai tukar mengambang bebas, nilai kurs akan ditentukan 

oleh kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Dalam sistem ini, 

perusahaan-perusahaan multinasional perlu mencurahkan sumber daya 

yang substansial untuk mengukur dan mengelola risiko valuta asing. 

3. Sistem nilai tukar mengambang terkendali 

Sistem nilai tukar sejumlah valutas yang ada sekarang berada diantara 

sistem nilai tukar tetap dan sistem tukar mengambang bebas. Sistem 

tersebut menyerupai sistem mengambang bebas karena nilai tukar 

dibiarkan berfluktuasi setiap hari dan tidak ada batasan resmi. Tetapi, 

menyerupai sistem nilai tukar tetap dalam hal pemerintah dapat dan 
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kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah valuta mereka 

berfluktuasi terlalu tajam ke satu arah. 

4. Sistem Nilai Tukar Terpatok 

Sejumlah negara menggunakan sistem nilai tukar terpatok, dimana valuta 

mereka dipatokkan ke  suatu valuta lain, atau ke suatu unit perhitungan 

dalam batas-batas tertentu. 

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs 

 Nilai tukar kurs yang dapat berubah disebabkan dalam permintaan dan 

penawaran valuta asing. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kurs yang 

dikemukakan oleh Supriana (2008:205) sebagai berikut : 

1. Perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing 

2. Perubahan prefensi masyarakat 

3. Perubahan harga barang ekspor dan impor 

4. Kenaikan harga umum (inflasi) 

5. Perubahan tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian investasi 

6. Pertumbuhan investasi 

 

2.7 Inflasi 

2.7.1 Pengertian Inflasi 

 Inflasi adalah peningkatan harga-harga umum barang dan jasa yang 

membuat daya beli menurun dengan begitu biaya kehidupan meningkat, inflasi 

bisa terjadi disebabkan karna nilai mata uang menurun yang berdampak krisis 

ekonomi. Inflasi juga merupakan gambaran kondisi ekonomi suatu negara. 

inflasi menurut Murni (2013:202)  : 

“Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga 

secara umum dan berlangsung secara terus menerus.” 

Dan menurut Karim (2008:510) inflasi adalah : 
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“Inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus 

dibayarkan terhadap barang-barang dan jasa.” 

 Berdasarkan pengertian inflasi yang dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu keadaan pada saat kenaikan tingkat harga-

harga secara umum yang mengalami terus menerus yang menyebabkan penurunan 

nilai mata uang dalam negeri. 

2.7.2 Jenis Inflasi 

 Ada beberapa macam yang dapat terjadi dalam perekonomian suatu 

negara, yaitu inflasi moderat, inflasi ganas dan hiperinflasi. Menurut  Murni 

(2013:203) yaitu : 

1. Inflasi Moderat 

Inflasi moderat ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara 

lambat. Dapat disebut sebagai laju inflasi satu digit pertahun. Apabila 

harga-harga relatif stabil, masyarakat percaya pada uang. Masyarakat 

bersedia memegang uang karena uang akan hampir sama nilainya pada 

bulan atau tahun mendatang sebagaimana nilainya hari ini. Masyarakat 

tidak akan menghabiskan waktu atau sumber daya mereka untuk mencoba 

menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aktiva riil dibandingkan 

dengan aktiva uang  atau kertas berharga karena mereka percaya aktiva 

uang mereka akan tetap sama nilainya. 

2. Inflasi Ganas 

Inflasi dalam dua digit atau tiga digit seperti 20, 100, atau 200 persen per 

tahun, disebut “inflasi ganas”. Jika inflasi ganas timbul, maka timbullah 

gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian. Umumnya sebagian 

besar kontrak disusun dalam indeks harga atau mata uang asing, seperti 

dolar. Dalam kondisi ini, uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat; 

tingkat bunga riil dapat menjadi minus 50 atau 100 persen per tahun. 

3. Hiperinflasi. 
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Perekonomian bisa saja tidak dapat bertahan jika wabah hiperinflasi 

menyerang. Tidak ada segi baik perekonomian pasar, apabila harga-harga 

meningkat jutaan atau triliunan persen per tahun. Berbagai penelitian telah 

menemukan beberapa gambaran umum mengenai hiperinflasi. Pertama, 

permintaan uang riil (diukur dengan stok uang dibagi dengan tingkat 

harga) menurun secara drastis. Kedua, harga-harga relatif menjadi sangat 

tidak stabil. 

2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi 

 Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi inflasi, yang dapat dibedakan 

menjadi dua jenis. Inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya (Sukirno, 

2006:303) 

1. Inflasi tarikan permintaan 

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu 

dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam pasaran. 

Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada 

kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada 

ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh 

dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti 

ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-

perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang 

maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan 

menimbulkan kenaikan harga-harga. 

2. Inflasi desakan biaya 

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam 

perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. 

Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan 

menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil risiko akan 

menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang 

diproduksikannya. 
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2.8 Suku Bunga 

2.8.1 Pengertian Suku Bunga 

 Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Suku bunga merupakan suatu  

kebijakan pemerintah atau bank sentral yang bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan perekonomian negara.Tingkat suku bunga di setiap negara akan 

berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan naik turunnya perekonomian suatu negara. 

Berikut beberapa definisi suku bunga menurut para ahli. 

 Menurut Husnan (2009:307) suku bunga adalah 

“Suku bunga merupakan rasio pengembalian atas sejumlah investasi 

sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor.” 

Sedangkan menurut Sunariyah (2011:80) suku bunga adalah 

“Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai 

persentase uang dari pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu 

ukuran harga sumber daya yang dugunakan oleh debitur yang harus 

dibayarkan kepada kreditut.” 

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa suku bunga adalah harga dari meminjam uang pada periode 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 

 

2.8.2 Jenis-jenis Suku Bunga 

 Ada dua jenis suku bunga yang dikemukakan oleh Novianto (2011:22) 

yaitu : 

1. Suku Bunga Nominal 

Suku bunga nominal adalah suku bunga atas uang dalam ukuran uang. 

2. Suku Bunga Riil 

Suku bunga riil dikoreksi karena inflasi dan dihitung sebagai suku bunga 

nominal dikurangi dalam ukuran uang. 
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2.8.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Suku Bunga 

 Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga salah satunya depresiasi 

mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi. 

Namun demikian, dalam sebuah bank menentukan tingkat bunga bergantung hasil 

interaksi antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang keduanya saling 

mempengaruhi satu sama lain. Menurut Kasmir (2014:155) faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat suku bunga adalah : 

1. Kebutuhan dana 

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman 

meningkat, maka dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi 

dengan meningkatkan suku bunga simpanan 

2. Persaingan 

Dalam memperebuitkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, 

yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing 

3. Kebijakan pemerintah. 

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal dan 

minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman 

4. Target laba yang diinginkan. 

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang 

diinginkan oleh bank. 

5. Jangka waktu 

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi 

bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa 

mendatang. 

6. Kualitas jaminan 

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga 

kredit yang dibebankan dan sebaliknya. 

7. Reputasi perusahaan 

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat 

menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan nantinya. 

8. Produk yang kompetitif 
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Produk yang kompetitif yang dimaksud ialah produk  yang dibiayai kredit 

tersebut laku dipasaran. 

9. Hubungan baik 

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu 

nasabah utama dan nasabah biasa. 

10. Jaminan pihak ketiga 

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank unutk 

menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. 

 

2.9 BI Rate 

2.9.1 Pengertian BI Rate 

 BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia yang diumumkan kepada publik. 

Pergerakan BI rate menjadi tolok ukur bagi tingkat suku bunga lainnya, sehingga 

kenaikan BI rate ini dengan sendirinya mendorong kenaikan suku bunga pinjaman 

di bank-bank komersial. Bila jumlah uang beredar ingin dikurangi, maka Bank 

Indonesia akan menaikkan tingkat BI rate, agar minat membeli SBI semakin 

tinggi. Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank 

Indonesia akan menurunkan tingkat BI rate agar minat membelinya semakin 

berkurang.  Berikut definisi BI rate yang dikemukakan oleh www.bi.go.id  

 

“Suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank 

Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi 

sebagai sinyal kebijakan moneter.” 

 Berdasarkan pengertian BI rate diatas maka dapat disimpulkan bahwa BI 

rate adalah suku bunga yang dikeluarkan bank indonesia yang merupakan sinyal 

dari kebijakan moneter. Sehingga kebijakan moneter dapat dilihat dari tingkat 

kenaikan atau penurunan BI rate itu sendiri. 

 

http://www.bi.go.id/
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2.9.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi BI Rate 

 Penetapan BI rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank 

Indonesia akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di 

atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan 

BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 

2.10 Fed Rate 

2.10.1 Pengertian Fed Rate 

 Fed rate adalah suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter 

yang ditetapkan oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed yang diumumkan 

kepada publik. Menurut Antoni (2013:393) Fed rate merupakan suku bunga antar 

bank di Amerika yang ditetapkan oleh The Federal Open Market Committee 

(FOMC). Pergerakan Fed rate menjadi tolok ukur bagi tingkat suku bunga 

lainnya, sehingga kenaikan Fed rate ini dengan sendirinya mendorong kenaikan 

suku bunga pinjaman dan simpanan di bank dan lembaga keuangan lainnya di AS. 

 

2.10.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fed Rate 

 Penetapan Fed rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi di AS. 

Federal Reserve akan menaikkan Fed rate apabila inflasi ke depan diperkirakan 

berada di atas sasaran yang telah ditetapkan dan keadaan ekonomi dalam negeri 

yang sedang memburuk, sebaliknya Federal Reserve akan menurunkan Fed Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri mengalami peningkatan. 

 

2.11 Indeks Dow Jones 

2.11.1 Pengertian Indeks Dow Jones 

 Indeks Dow Jones merupakan Indeks pasar tertua di AS yang sampai saat 

ini masih berjalan. Dalam Indeks Dow Jones terdapat 30 perusahaan besar dari 

berbagai industri, saham yang terpercaya dan memiliki kapitalisasi yang besar. 

Indeks Dow Jones merupakan sebuah indeks pasar yang paling dikenali dan 
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diperhitungkan dalam bursa saham diseluruh dunia karena Indeks Dow Jones 

mencerminkan 95% kapitalisasi perusahaan besar di AS.  

 Menurut Antonio (2013:394) Indeks Dow Jones : 

“Indeks Dow Jones merupakan salah satu indeks utama di Amerika Serikat 

yang mencakup 30 perusahaan multinasional terbesar di Amerika, oleh 

sebab itulah indeks ini mampu menggambarkan performa perekonomian 

Amerika.” 

 

2.11.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Dow Jones 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham Indeks Dow Jones 

dapat dilihat dari berbagai faktor, yang sudah diketahui Indeks Dow Jones 

merupakan saham gabungan yang memiliki kapitalisasi besar dan berpengaruh 

bagi keadaan ekonomi di AS. Salah satu faktor naik atau turun nya harga saham 

Indeks Dow Jones adalah keadaan ekonomi AS sendiri, apabila ekonomi dalam 

negeri memburuk maka Federal Reserve akan mengambil keputusan kebijakan 

dengan menaikkan suku bunga. Suku bunga dapat mempengaruhi naik atau turun 

nya harga Indeks Dow Jones. 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

 Dari uraian teoritis diatas, berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan kurs, inflasi, BI rate, Fed rate, Indeks Dow Jones dan IHSG. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Hasil Sumber 

Jurnal 

1 Muhammad 

Syafii 

Antonio, 

Hafidhoh dan 

Hilman Fauzi 

(2013) 

THE ISLAMIC 

CAPITAL 

MARKET 

VOLATILITY: 

A 

COMPARATIVE 

STUDY 

BETWEEN IN 

INDONESIA 

AND MALAYSIA 

Harga minyak dunia, 

Fed rate dan Indeks 

Dow Jones secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergerakan harga JII dan 

FHSI, secara parsial Fed 

rate berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap JII dan positif 

JHSI. Kurs, tingkat suku 

bunga dan inflasi 

memiliki pengaruh 

signifikan JII dan FHSI. 

Indeks Dow Jones tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap JII 

dan memiliki pengaruh 

FHSI. 

Buletin 

Ekonomi 

Moneter 

dan 

Perbanka

n, April 

2013 

2 Alexandros Stock Market Pada saat sebelum krisis Universit
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Kontonikas, 

Ronald 

MacDonald 

dan Aman 

Saggu (2013) 

Reaction to Fed 

Funds Rate 

Surprises: State 

Dependence and 

the Financial 

Crisis 

keuangan terjadi 

pemotongan FFR yang 

memberikan dampak 

pada kenaikan harga 

saham dan pada saat 

krisis keuangan 

kebijakan FFR 

memberikan dampak 

negatif terhadap harga 

saham. Yang berarti 

FFR memberikan 

pengaruh terhadap 

return saham di AS.  

y of 

Glaslow. 

JEL 

classific

ation: 

C32; 

E44; 

E52; 

G01; 

G14 

3 Ardy 

Haryogo 

(2013) 

Pengaruh Nilai 

Tukar dan Indeks 

Dow Jones 

Terhadap 

Composite Index 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Indeks Dow Jones dan 

Nilai Tukar Rupiah 

terhadap USD (Kurs) 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

dependen IHSG. 

Sedangkan secara 

parsial hanya variabel 

indeks Dow Jones yang 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

sedangkan variabel nilai 

tukar Rupiah dan USD 

tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap return variabel 

FINEST

A Vol. 1, 

No. 1, 

(2013) 1-

6 
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dependen IHSG. 

4 Ahmad Ulil 

Albab (2015) 

PENGARUH 

INDEKS NIKKEI 

225, DOW JONES 

INDUSTRIAL 

AVERAGE, BI 

RATE dan KURS 

DOLLAR 

TERHADAP 

INDEKS HARGA 

SAHAM 

GABUNGAN 

(IHSG) : STUDI 

KASUS PADA 

IHSG 

BURSA EFEK 

INDONESIA 

TAHUN 2008-

2013 

Dalam jangka pendek 

tidak terdapat pengaruh 

dari BI Rate dan Indeks 

Nikkei 225 terhadap 

IHSG. 

Sedangkan kurs Dollar 

terhadap Rupiah dan 

Indeks Dow Jones 

terdapat pengaruh 

terhadap IHSG. Dalam 

jangka panjang tidak 

terdapat pengaruh BI 

Rate terhadap IHSG. 

Tetapi Kurs Dollar, 

Indeks Nikkei 225 dan 

Indeks Dow Jones 

berpengaruh terhadap 

IHSG. 

Jurnal 

Ilmiah 

Universit

as 

Brawijay

a 

5 Ni Kadek 

Ayu Suartini 

dan I made 

Mertha 

(2012) 

PERBANDINGA

N CAPM 

DENGAN APT 

DALAM 

MEMPREDIKSI 

RETURN SAHAM 

Faktor premi resiko 

pasar pada model 

CAPM tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

return saham. Inflasi, 

kurs, serta GDP secara 

parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham. Harga 

Jurnal 

Ilmiah 

Unversit

as 

Udayana

Hal 579-

593 
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barang yang terus 

meningkat tidak 

menurunkan minat 

masyarakat untuk 

membangun rumah. BI 

rate berpengaruh 

terhadap return saham.  

 

2.13  Kerangka Pemikiran 

 Pasar modal merupakan 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. Menurut  Fahmi & Hadi (2011:41) Pasar modal adalah 

tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan 

obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dan perusahaan. 

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 Sutedi (2011:55) saham merupakan surat tanda penyertaan 

atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang  menerbitkan 

saham tersebut. Kenaikan harga saham akan mempengaruhi secara langsung 

return saham. Indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham adalah 

Indeks harga saham. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat indeks saham yang 

merupakan cerminan bursa saham di Indonesia yaitu Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Pergerakan IHSG yang meningkat dapat menarik investor 
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domestik maupun investor asing untuk berinvestasi sedangkan pergerakan IHSG 

yang menurun akan membuat investor pergi dan menarik dana investasinya. 

 Investor dalam berinvestasi akan mengharapkan return yang tinggi dan 

pada investasi pasti akan ada nya risiko. Menurut Fahmi & Hadi (2011:152) jika 

risiko tinggi maka return juga akan tinggi begitu pula sebaliknya jika return 

rendah maka risiko juga akan rendah. Investor dalam mengambil setiap keputusan 

investasi akan berusaha meminimalisir risiko yang ada. Risiko yang ada terdapat 

dua jenis risiko yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu, risiko 

non-sistematis dan  risiko sistematis. Risiko non-sistematis yaitu risiko yang 

mempengaruhi kepada perusahaan saja, bisa dikatakan risiko yang spesifik yang 

terdapat pada perusahaan seperti pertumbuhan penjualan, nilai penjualan, 

kebijakan manajerial perusahaan dan  lain-lain, sedangkan risiko sistematis adalah 

risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh seperti faktor makro 

ekonomi  yang dapat diliahat dari  kurs, inflasi , BI rate dan faktor ekonomi 

global dapat dilihat dari Fed rate dan Indeks Dow Jones. 

 

2.13.1 Pengaruh Kurs, Inflasi, BI Rate, Fed Rate dan Indeks Dow Jones 

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

2.13.1.1 Pengaruh Kurs (X1) terhadap IHSG (Y) 

 Nilai tukar valuta asing (kurs) memberikan dampak pada penjualan atau 

pendapatan perusahaan, dikarenakan kurs yang tinggi berdampak pada harga 

barang yang mahal maka biaya produksi bahan baku yang diimpor yang menjadi 

naik. Membuat daya beli masyarakat berkurang karena harga yang naik dan 

penjualan pun  turun berdampak pada harga saham perusahaan yang berdampak 

langsung pada IHSG. Hal sebaliknya akan berbeda apabila perusahaan 

menggunakan bahan baku lokal yang produknya di ekspor ke luar negeri, dampak 

positif akan terjadi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian Nugraha (2014) 

memperkuat hal tersebut bahwa nilai tukar kurs (IDR/USD) berpengaruh secara 

signifikan dan mempunyai keeratan hubungan yang cukup kuat terhadap Harga 

Saham Sektor Otomotif di BEI periode 2008-2012. 
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2.13.1.2 Pengaruh Inflasi (X2) terhadap IHSG (Y) 

 Inflasi adalah peningkatan harga-harga umum barang dan jasa yang 

membuat daya beli menurun dengan begitu biaya kehidupan meningkat, inflasi 

bisa terjadi disebabkan karna nilai mata uang menurun yang berdampak krisis. 

Dapat disimpulkan Inflasi yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya beli 

konsumen (masyarakat). Sehingga menurunnya daya beli pada produk 

mengakibatkan penurunan penjualan atau pendapatan pada perusahaan yang 

mengakibatkan penurunan harga saham yang berdampak langsung pada IHSG. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Aniq (2015) bahwa 

inflasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Indeks Harga Saham 

Jakarta Islamic Index selama periode Juni 2012-November 2014.  

2.13.1.3 Pengaruh BI Rate (X3) terhadap IHSG (Y) 

 BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia yang diumumkan kepada publik. 

Pergerakan BI rate menjadi tolok ukur bagi tingkat suku bunga lainnya, sehingga 

kenaikan BI rate ini dengan sendirinya mendorong kenaikan suku bunga pinjaman 

di bank-bank komersial. Tingkat suku bunga yang tinggi memberikan dampak 

yang buruk bagi harga saham, karena kenaikan tingkat suku bunga dapat 

memberikan pengaruh terhadap investor untuk memindahkan dana dengan 

berinvestasi berupa deposito. Hal ini mempengaruhi terhadap harga saham dan 

IHSG. Penelitian terdahulu Nugraha (2014) mendapatkan hasil bahwa tingkat 

suku bunga (BI rate) memiliki keeratan hubungan yang kuat terhadap harga 

saham dan berpengaruh singnifikan terhadap harga saham Sektor Otomotif di BEI 

periode 2008-2012. Berbeda dengan penelitian Aniq (2015) yang hasil 

penelitiannya suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap Jakarta Islamic Index selama periode Juni 2012-November 2014. 

2.13.1.4 Pengaruh Fed Rate (X4) terhadap IHSG (Y) 

 Fed Rate merupakan salah satu faktor internasional yang mempengaruhi 

return saham ini dikarenakan perekonomian negara-negara sebagian dipengaruhi 
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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 

harga saham pada Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek Amerika Serikat itu 

sendiri yang berdampak langsung pada IHSG. Pada penelitian Kontonikas (2013) 

yang dalam penelitian nya meneliti dapak 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). 

2.13.1.5 Pengaruh Indeks Dow Jones (X5) terhadap IHSG (Y) 

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 pasar saham dunia juga meningkat dan ini 

berdampak pada kenaikan IHSG. 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, Haryogo (2013) menganalisis nilai tukar 

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

bahwa secara simultan Nilai Tukar dan Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG sedangkan secara parsial Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap 

IHSG dan Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Didukung 
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penelitian lainnya oleh Albab (2015) menganalisis variabel BI Rate, Kurs dan 

Indeks Dow jones terhadap 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. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan dengan 

bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.14 Hipotesis Penelitian 

 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kurs 

(IDR/USD) (X1), Inflasi (X2), BI rate (X3), Fed rate (X4) dan Indeks Dow 

Jones (X5) terhadap IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari kurs (IDR/USD) (X1) 

terhadap IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Inflasi (X2) terhadap 

IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H4     : Terdapat pengaruh yang signifikan dari BI rate (X3) terhadap 

IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Fed rate (X4) terhadap 

IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H6 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Indeks Dow Jones (X5) 

terhadap IHSG (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

 

 

 


