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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni

untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian untuk mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya seperti yang dikemukakan

Robbins dan Coulter (2010:7) menyatakan:

“Management is coordinating work activities so that they are completed

efficiently and effectively with and trough other people”

Menurut Hasibuan (2011:1):

“Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur–

unsur manajemen akan dapat ditingkatkan”

Kemudian menurut Fuad (2000:92):

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai

sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditunjukan bahwa manajemen

adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian melaui orang lain

secara efektif dan efisien yang akan memudahkan mencapai tujuan.

2.2. Keuangan

Pengertian keuangan menurut Gitman (2012:4) adalah sebagai berikut:
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“Finance can be defined as the science and art of managing money”.

Dari definisi tersebut maka dapat dikembangkan bahwa keuangan sebagai seni berarti

melibatkan keahlian dan pengalaman, sedangkan sebagai ilmu berarti melibatkan

prinsip-prinsip, konsep, teori, proposi dan model yang ada dalam ilmu keuangan.

Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2002:34 ) :

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi

kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan

proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara

individu maupun antara bisnis dan pemerintah”.

Kemudian menurut pendapat Le Countre dan Hasenack yang disadur oleh Bambang

Riyanto adalah

“Meliputi keseluruhan usaha untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dan

penggunaan dana dimana disini termasuk perencanaan dan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditunjukan bahwa keuangan

adalah ilmu atau seni dalam mengelola uang yang meliputi keseluruhan usaha untuk

mempersiapkan dan mengatur penarikan dan pengunaan dana berdasarkan keahlian

dan pengalaman, prinsip-prinsip, konsep, teori, proporsi dan model.

2.3. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang bergerak dalam pencarian

sumber dana dan pengelolaan dana tersebut. Tujuan dari didirikannya perusahaan

adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (value of firm). Untuk mencapai

tujuannya, perusahaan harus melakukan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien

agar dapat menghasilkan laba maksimal yang tentunya diharapkan pula dapat

memaksimalkan kemakmuran para investornya. Sedangkan nilai perusahaan itu

sendiri, khususnya bagi perusahaan yang sudah go public tercermin dari harga

sahamnya.

Pengertian manajemen keuangan menurut Keown, Martin, William Petty, dan

Scoot, Jr (2005:4) adalah sebagai berikut:
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“Financial management is concerned with the maintenance and creation of

economy value or wealth”.

Menurut Harjito dan Martono (2010:4) mengemukakan bahwa:

“Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan

dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset

sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

Sedangkan pengertian Manajemen Keuangan Menurut Van Horne, Wachowicz, JR.

(2012:2), adalah

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan

manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”.

Dari definisi diatas dapat ditunjukan bahwa Manajemen Keuangan adalah

salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang berhubungan

dengan kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, dan manajemen

aktiva untuk menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi

nilai perusahaan mengenai pemeliharaan dan penciptaan dari nilai ekonomi atau

kekayaan.

2.4. Makro Ekonomi

Teori makro ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang

mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara aggregate. Konsep aggregate dalam

pengamatan peristiwa ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pelaku-

pelaku ekonomi, seperti kegiatan produsen secara keseluruhan, kegiatan konsumen

secara keseluruhan, kegiatan pemerintahan, dan kegiatan ekonomi luar negeri seperti

yang diungkapkan Murni (2009:2).

Ekonomi makro merupakan konsep dasar yang dapat menjelaskan beberapa hal

berikut (Nanga:2001):

1. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan produk atau pendapatan nasional

2. Faktor penyebab timbulnya pengangguran di dalam perekonomian dan cara untuk

mengatasinya
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3. Faktor penyebab terjadinya inflasi dan cara untuk mengatasinya

4. Faktor penyebab naik turunnya tingkat suku bunga

5. Faktor penyebab ketidakseimbangan neraca pembayaran suatu negara.

6. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang dalan negeri terhadap

mata uang asing.

2.4.1. Unsur-unsur Makro Ekonomi

Unsur-unsur makro ekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini

adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter

dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk

mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang

memengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Alasan mengapa kebijakan

moneter dapat mempengaruhi return saham yang diterima dikarenakan oleh besar

kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar

semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian

secara keseluruhan. hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan supply

uang yang lebih tinggi dari biasanya. ketika supply uang tinggi, maka kegiatan

operasional yang bersifat profit oriented juga akan meningkat dan otomatis akan

membuat laba perusahaan meningkat pula. Hal ini pada gilirannya nanti akan

meningkatkan return saham dari perusahaan yang bersangkutan (Mankiw, 2006:432)

2.4.2. Indikator Makro Ekonomi

Indikator kegiatan ekonomi suatu negara mengalami kemajuan dan

kemunduruan. Kemajuan dan kemunduran, atau tingkat perkembangan ekonomi

suatu negara dapat dilihat melalui laporan pendapatan nasional dan neraca produk

(national income dan product acount), laporan tersebut merupakan data yang

dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pemerintah, yang menggambarkan berbagai

komponen pendapatan dan output nasional dalam perekonomian. Konsep kunci

dalam laporan pendapatan dan produk nasional adalah Gross National Product
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(GNP) dan Gross Domestic Product. Arti kedua konsep tersebut adalah totalitas

keseluruhan produk (barang & jasa) yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun

tertentu. (Murni, 2009:30).

2.5. Inflasi

2.5.1. Pengertian Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir

negara di dunia adalah inflasi. Secara umum inflasi dapat didefinisikan sebagai

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut

merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu

negara. Inflasi diperhitungkan dalam prinsip-prinsip berinvestasi karena inflasi

berkaitan erat dengan nilai waktu dari uang, seperti yang dikemukakan oleh Arifin

(2006:12):

“Inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang-barang secara umum

atau penurunan daya beli dari sebuah satuan uang.”

Baily, et al (2000:18) mengemukakan

“Inflation is an increase in the overall level of price”.

Menurut Sukirno (2004:10)

“Inflasi adalah kondisi dimana harga mengalami kenaikan secara menyeluruh

yang dipicu oleh adanya jumlah uang beredar yang berlebihan”.

Inflasi merupakan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu

perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Kenaikan

harga tahunan dapat berupa peningkatan yang kecil atau tinggi dan meningkat dengan

cepat. Tingkat inflasi dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen

yang menunjukan persentase per tahun. Inflasi itu sendiri terjadi disebabkan adanya

kelebihan permintaan pada tingkat kesempatan kerja dari output nasional yang

menarik ke atas tingkat harga, peningkatan biaya faktor input (upah dan bahan baku)

yang mendorong ke atas tingkat harga.
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2.5.2. Jenis Inflasi

Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang depositodalam peredaran

banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau

bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional,terdapat gejala yang

meluas untuk menukar dengan barang-barang. Menurut Murni (2009: 204-205) jenis

inflasi dilihat dari sumbernya atau penyebab inflasi dibagi menjadi:

1. Demand pull inflation (inflasi tarikan permintaan)

Terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan disebabkan oleh kenaikan

permintaan agregat.

2. Cost push inflation (inflasi desakan biaya)

Harga secara terus menerus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh

penurunan tingkat penawan agregat.

3. Imported inflation (inflasi impor)

Inflasi bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama

barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap

kegiatan produksi.

Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya, Nanga (2001: 251) membagi kedalam

tiga tingkatan, yaitu :

1. Moderat inflation (inflasi sedang)

Kondisi ini ditandai dengan kenaikan laju inflasi yang lambat dan waktu yang

relatif lama

2. Galloping Inflation (inflasi menengah)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau

bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek

serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulanan

ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap

perekonomian lebih berat daripada inflasi yang menyerap (creeping inflation)

3. Hyper Inflation (inflasi tinggi)
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Merupakan inflasi yang paling parah,akibatnya harga-harga naik sampai lima

atau enam kali. Masyarakat tidak lagi mempunyai keinginan untuk

menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan

dengan barang.

2.5.3. Pengukuran Tingkat Inflasi

Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks

harga. Menurut Waluyo (2003: 120-122), 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 membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup.= 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	100%
2. Produsen price index atau whosale price index

Indeks yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga

bahan mentah (raw material), bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks

PPI ini sejalan dengan indeks CPI.

3. GNP 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. = 	 	 	 	100%
2.5.4. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau

tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif
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dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan

pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan

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

terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan

perekonomian dirasakan lesu. Menurut Arifin (2002:12) berpendapat bahwa

penyebab terjadinya inflasi sangatlah kompleks selain karena hokum permintaan

penawaran dan inflasi juga bisa terjadi karena kenaikan biaya produksi.

Oleh karena itu orang menjadi tak 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 atau

akbiat yang ditimbulkan dari adanya inflasi menurut Murni (2009:206) sebagai

berikut :

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

merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap.

2. Inflasi menimbulkan dampak yang buruk pula pada neraca pembayaran, karena

menurunnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan ketidakseimbangan

terhadap aliran masuk dan keluar negeri.

3. Pada saat keadaan yang tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih

cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian tanah, rumah dan 23

bangunan. Pengalihan investasi ini menyebabkan investasi produk berkurang dan

kegiatan ekonomi menurun

4. Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini sangat merugikan pengusaha dan

ini menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong

produksi nasional

5. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, seperti tabungan

masyarakat di bank nilai riinya akan menurun.
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2.5.5. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu

perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK

mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam

suatu periode tertentu.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB mertupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari

komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah

pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang

akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang

mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

3. GDP Deflator

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan

ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

2.6. Suku Bunga

Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga

adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman, dan dividen serta keuntungan

modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas (Brigham, 2001: 158). Suku bunga

dibedakan menjadi dua (Samuelson, 2004:190) yaitu :

1. Suku bunga nominal (disebut juga suku bunga uang) adalah suku bunga atas uang

dalam ukuran uang.

2. Suku bunga riil, dikoreksi karena inflasi dan dihitung sebagai suku bunga nominal

dikurangi tingkat inflasi.

Tingkat suku bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh

pemodal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh
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perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal. Tingkat bunga selain ukuran

untuk investasi berisiko nol, tingkat suku bunga juga dijadikan ukuran biaya modal

yang harus  dikeluarkan perusahaan untuk menggunakan dana dari investor.

2.6.1. Fungsi Suku Bunga dalam Perekonomian

Menurut Sunariyah (2011:82), tingkat suku bunga mempunyai beberapa

fungsi dalam suatu perekonomian, antara lain :

a. Sebagai daya tarik bagi penabung individu, institusi, atau lembaga yang

mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.

b. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap

dana langsung investasi pada sektor-sektor ekonomi.

c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam  mengendalikan

penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.

d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan produksi,

sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat

inflasi.

2.6.2. Faktor yang Mempengaruhi  Tingkat Suku Bunga

Beberapa faktor dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat suku

bunga yaitu, (Madura, 2006:114) :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada saat perusahaan melakukan ekspansi, akan diperlukan uang sehingga

permintaan akan uang akan meningkat. Perusahaan yang melakukan ekspansi ini

tak lepas dari kondisi perekonomian yang mendukung (kondisi perekonomian

baik). Pada saat kondisi perekonomian baik, maka tingkat suku bunga meningkat.

Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomi buruk, maka perusahaan akan merubah

strategi pembelanjaannya menjadi penggunaan modal sendiri sehingga tidak ada
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permintaan akan uang (permintaan menurun). Permintaan akan uang yang

menurun menyebabkan tingkat suku bunga turun.

2. Inflasi

Saat tingkat inflasi suatu Negara meningkat maka tingkat suku bunga juga akan

semakin menigkat, karena pada saat terjadi inflasi akan diikuti dengan naiknya

harga barang dan diperkirakan dimasa depan harga barang akan naik lagi

(expected inflation rate) sehingga masyrakat banyak yang akan membeli barang-

barang sekarang. Dengan melakukan pembelian maka dana yang dimiliki

masyarakat berkurang sehingga muncul permintaan akan uang. Naiknya

permintaan akan uang menyebabkan tingkat suku bunga meningkat.

3. Defisit anggaran pemerintah

Defisit anggaran merupakan suatu kondisi dimana pengeluaran lebih besar

daripada pendapatan. Untuk menutupi defisit, maka pemerintah melakukan

peminjaman sehingga hal ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga meningkat

dan sebaliknya.

2.6.2. Suku Bunga Bank Indonesia

2.6.2.1. Pengertian BI rate

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau sinyal

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada

publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat

Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan

moneter dicerminkan pada pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank

Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti

oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit

perbankan. Menurut (Siamat, 2010:139) pengertian BI rate adalah:
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“BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh

bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi

sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter”

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah

“Suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan yang mencerminkan sikap

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

diumumkan kepada publik”.

Dari pengertian tersebut di atas terlihat jelas bahwa, BI rate berfungsi sebagai

sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil

kesimpulan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan,

atau tidak berubahnya BI rate tersebut.

2.6.2.2. Penetapan BI Rate

Pada dasarnya perubahan BI Rate menunjukkan penilaian Bank Indonesia

terhadap prakiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran Inflasi yang

ditetapkan. Pelaku pasar dan masyarakat akan mengamati penilaian Bank Indonesia

tersebut melalui penguatan dan transparansi yang akan dilakukan, antara lain dalam

Laporan Kebijakan Moneter yang disampaikan secara triwulanan dan press release

bulanan. “Operasi Moneter dengan BI Rate dilakukan melalui lelang mingguan

dengan mekanisme variabel rate tender dan multiple price allotments”. (Dahlan

Siamat, 2010: 140).

Penetapan respon (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui

mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan sebagai berikut:

1. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG

berikutnya.

2. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan

efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam memengaruhi inflasi.
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3. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan stance

Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG

Mingguan.

2.7. Nilai Tukar (Kurs)

2.7.1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Pengertian kurs dikemukakan oleh Samuelson (2004:305) :

“Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan

mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing,

yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan.”

Rodriguez dan Carter (2006:91) menyatakan bahwa:

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

Menurut Madura (2006:88):

“Nilai tukar atau kurs mengukur suatu valuta dari perspektif lain”.

Dengan kata lain nilai tukar digunakan sebagai alat untuk mengukur harga

suatu mata uang atas dasar mata uang lain. Apabila permintaan atas suatu mata uang

meningkat atau terjadi penurunan terhadap penawaran akan suatu mata uang, maka

exchange rate semakin tinggi. Nilai tukar mata uang suatu negara akan berbeda

dengan nilai mata uang asing lainnya ini disebabkan oleh kondisi paritas (perbedaan

daya beli) atau secara teori ekonomi, perubahan nilai tukar, tingkat harga dan tingkat

suku bunga dikaitkan dengan situasi ekonomi makro negara tersebut hal ini

merupakan kondisis paritas internasional. Nilai tukar rupiah per Dolar yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kurs tengah tahunan. Kurs tengah yaitu nilai

yang didapat dari penjumlahan antara kurs jual (Selling Rate) dan kurs beli (Buying

Rate) kemudian dibagi dua.

Kurs antara Rupiah dan USD (misalnya, dari Rp.800/USD menjadi

Rp.900/USD) berarti Dollar menjadi lebih mahal dalam nilai Rupiah. Ini

mencerminkan bahwa nilai Dolar naik karena jumlah Rupiah yang diperlukan untuk

membeli Dollar meningkat. Dengan kata lain, Dolar mengalami apresiasi terhadap
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Rupiah. Dari sisi lain, Rupiah menjadi lebih murah dinilai asing mengalami apresiasi.

Sebaliknya penurunan kurs mencerminkan terjadinya apresiasi mata uang domestik

dan depresiasi mata uang asing (Kuncoro, 2007).

2.7.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar valuta asing akan dapat berubah bila terjadi perubahan selera,

perubahan harga barang impor dan barang ekspor, terjadinya inflasi, perubahan suku

bunga, dan tingkat pengembalian investasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Murni (2009:232) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta

asing sebagai berikut:

Tabel 2.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs

Faktor yang

Mempengaruhi
Perubahan yang Terjadi

Perubahan

Kurs

1. Cita rasa masyarakat - Cita rasa terhadap produk domestic

naik, impor turun. Permintaan

terhadap valuta asing turun

- Cita rasa terhadap produk luar negeri

naik, impor naik. Permintaan

terhadap valuta asing bertambah

Kurs turun

Kurs naik

2. Harga barang ekspor

dan impor turun

- Harga produk domestic murah,

ekspor naik, supply valuta asing

bertambah

- Harga produk domestic mahal, ekspor

turun, supply valuta asing berkurang

- Harga barang impor turun,

permintaan valuta asing bertambah

- Harga barang impor naik, permintaan

Kurs turun

Kurs naik

Kurs naik

Kurs turun
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valuta asing berkurang

3. Terjadinya inflasi - Inflasi menyebabkan harga produk

dalam negeri naik, impor meningkat,

permintaan valuta asing bertambah

- Inflasi menyebabkan harga produk

domestic naik, ekspor turun,

permintaan valuta asing bertambah

Kurs naik

Kurs naik

4. Suku bunga dan

tingkat pengembalian

investasi

- Suku bunga dan tingkat

pengembalian investasi tinggi, aliran

modal ke dalam negeri meningkat.

Permintaan terhadap mata uang

domestic naik.

- Suku bunga dan tingkat

pengembalian investasi rendah aliran

modal ke luar negeri meningkat.

Permintaan terhadap valuta asing

meningkat.

Kurs naik

Kurs turun

2.7.3. Sistem Penetapan Kurs

Berdasarkan sistem moneter internasional, terdapat tiga macam sistem dalam

penetapan kurs valuta asing, Murni (2009:234) menjelaskan sistem dalam penetapan

kurs sebagai berikut :

1. Fixed exchange rate system, merupakan sistem kurs tetap atau disebut juga kurs

berdasarkan Bretton Woods System yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 1947

hingga 15 Agustus 1971. Sistem ini mempunyai beberapa ketentuan pokok yaitu:

a. Sistem moneter internasional didasarkan pada standar emas.
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b. Sistem nilai tukar antarnegara anggota IMF harus tetap dan stabil.

c. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi dalam variasi antara 1 sampai 2,5%.

d.Negara anggota IMF yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran

internasional (Balance of Payments) dapat meminta bantuan IMF dalam bentuk

SDR (Special Drawing Right), yaitu uang kertas emas yang dikeluarkan oleh

IMF pada tahun 1969 sebagai reserve currency dan likuiditas internasional di

samping US Dollar.

2. Floating exchange rate system, merupakan sistem kurs mengambang yang

ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa

valuta asing. Sistem kurs mengambang mempunyai dua bentuk yaitu :

a. Freely floating system atau disebut juga clean float, merupakan sistem kurs

fleksibel/mengambang secara murni. Artinya penentuan kurs valuta asing

terjadi melalui kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa

intervensi pemerintah. Saat ini kurs fleksibel ini digunakan oleh tiga wilayah

ekonomi utama, yaitu Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang.

b. Managed float system atau dirty float, merupakan sistem kurs mengambang

terkendali. Artinya penentuan kurs valuta asing terjadi melalui kekuatan

permintaan dan penawaran, tetapi ada intervensi pemerintah melalui berbagai

kebijakan do bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Intervensi

pemerintah atas nilai tukar terjadi ketika pemerintah membeli atau menjual

valuta asing untuk memengaruhi kurs.

3. Pegged Exchange Rate System, sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan mengaitkan

nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau

sejumlah mata uang tertentu.

2.7.4. Jenis Kurs

Menurut Dornbusch dan Fisher (1992) nilai tukar dalam berbagai transaksi

ataupun jual beli valuta asing ada empat jenis, yaitu
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1. Selling Rate (Kurs Jual), kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan

valuta asing tertentu pada saat tertentu.

2. Middle Rate (Kurs Tengah), titik tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta

asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh bank sentral suatu

negara.

3. Buying Rate (Kurs Beli), kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian

valuta asing tertentu pada saat tertentu.

4. Flat Rate (Kurs Flat), kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan

traveler cheque, dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-

biaya lainnya.

2.8. Investasi

2.8.1. Pengertian Investasi

Menurut Sunariyah (2011:4):

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki

dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan

dimasa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat

dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana.”

Menurut Taswan dan Soliha (2002:168):

“Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk

lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan

di pasar uang maupun pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada

masyarakat yang membutuhkan”.

Sedangkan menurut Rose and Marquis (2006:6):

“Expenditure on capital goods or on inventories of goods or raw materials that

are used to produce other goods and service, casting future production and

income to rise”.

Dari berbagai pengertian investasi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi

merupakan penempatan dana pada berbagai aktiva keuangan sebagai bentuk upaya
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untuk meningkatkan modal atau kekayaan, baik melalui investasi pada real asset

maupun financial asset dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan optimal dengan

resiko minimal dimasa yang akan datang.  Investasi dapat dilakukan di pasar uang

maupun pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang

membutuhkan.

Investasi pada financial asset umumnya dilakukan melalui pasar modal (capital

market) yang pelaksanaannya dilakukan di bursa saham (secondary market) melalui

agen, broker, maupun melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. Investasi dibagi

menjadi dua, yaitu:

a. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real asset); aktiva riil adalah aktiva

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

b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable

securities atau financial asset); aktiva financial adalah surat-surat berharga

yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh

organisasi atau entitas.

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah institusi atau

perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Investasi Langsung (Direct Investing)

Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan surat berharga secara

langsung dalam institusi atau perusahaan yang secara resmi telah go public,

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividend

dan capital gain.

b. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investing)

Investasi tidak langsung terjadi apabila surat-surat berharga yang dimiliki

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai

perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-

lembaga keuangan terdaftar yang bertindak sebagai perantara (intermediary).
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Dalam perannya sebagai investor tidak langsung, pialang mendapatkan

dividend dan capital gain seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu

juga akan memperoleh penerimaan berupa capital gain atas hasil perdagangan

portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

2.8.2. Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Mengacu

pada pendapat Tandelilin (2010:7), kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan

moneter, yang bisa diukur dengan dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah

nilai pendapatan masa datang. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset

yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investasi yang

mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana

untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan

memberikan harapan peningkatan kesejahteraan investor tersebut.

Mengacu pada pendapat Tandelilin (2010), ada beberapa alasan mengapa

seseorang melakukan investasi, yaitu :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang

bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan

taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan

perusahaan atau obyek lain, sesorang dapat menghindarkan diri dari risiko

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan

kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui

pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada

bidang-bidang tertentu. Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam

keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula
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halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai

yaitu :

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit

actual).

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan

cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk

diinvestasikan kedalam portofolionya.

2.8.3. Jenis-Jenis Investasi

Investasi dalam arti luas terdiri dari 2 bagian utama, yaitu : investasi dalam

bentuk aktiva rill dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas

(marketable securities atau financial assets). Aktiva rill adalah aktiva berwujud

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

finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas

aktiva rill yang dikuasai oleh suatu entitas (Sunariyah:2011:4).

2.8.4. Return Investasi

Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return dapat

memberikan motivasi kepada investor dalam berinvestasi. Keberanian investor dalam

menanggung risiko yang dihadapinya dalam berinvestasi juga diimbangi dengan

imbalan yang akan diperoleh. Menurut Gitman (2012:311):

“The total gain or loss experienced on an investment over a given period of

time: calculated by dividing the asset’s cash distributions during the period,

plus change in value, by its beginning-of-period investment value.”

Menurut Jogiyanto (2009:199), Return dapat berupa return terealisasi yang

sudah terjadi atau return yang diharapkan yang belum terjadi tetapi yang diharapkan
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akan terjadi di masa mendatang. Return terealisasi (realized return) merupakan return

yang telah terjadi.

Return terealisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur

kinerja dari perusahaan dan juga berguna sebagai dasar penentuan return yang

diharapkan (expected return) dan resiko dimasa mendatang. Return yang diharapkan

(expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa

mendatang. Return terdiri dari dua komponen yaitu capital gain (loss) dan yield.

2.8.5. Resiko Investasi

Menurut Gitman (2012:310), resiko adalah:

“a measure of the uncertainty surrounding the return that an investment will

earn or, more formally, the variability of return associated with a given

asset”.

Sehingga secara umum risiko dapat ditangkap sebagai bentuk ketidakpastian

tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil

berdasarkan suatu pertimbangan. Dalam berinvestasi, investor tidak hanya akan

mendapatkan imbalan dari investasi yang dilakukannya tetapi juga risiko yang harus

ditanggung atas investasi. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif,

dimana semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh investor maka semakin

besar pula return yang diperoleh.

Investasi dalam bentuk apapun akan selalu memiliki risiko, namun risiko

investasi tersebut dalam skala yang berbeda-beda. Semakin tinggi potensi imbalan

hasil yang diberikan semakin tinggi pula risiko investasinya.Investor dalam

mengambil setiap keputusan investasi adalah selalu berusaha untuk meminimalisir

berbagai risiko yang timbul, baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun risiko

yang bersifat jangka panjang. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makro

ekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan

seorang investor memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang

diterapkan agar ia tetap memperoleh return yang diharapkan. Dengan begitu risiko
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investasi dapat kita artikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual

return dan expected return (E(R)) ( Fahmi dan Hadi, 2009:150).

Terdapat beberapa jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor

dalam melakukam kegiatan investasi seperti yang dikemukakan oleh (Halim,

2005:42) diantaranya :

1. Risiko sistematis

Risiko sistematis ini merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan

melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor

makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan.

a. Risiko tingkat bunga

Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Naik

turunnya suku bunga perbankan baik deposito, tabungan dan pinjaman akan

mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya, yaitu jika

suku bunga bank mengalami kenaikan maka publik akan menyimpan dananya

di bank dalam bentuk deposito, namun jika suku bunga bank terjadi penurunan

maka publik akan mempergunakan dana tersebut untuk membeli saham.

b. Risiko pasar

Risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah

dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian.

c. Risiko Daya Beli

Risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini

akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun

bunga yang diperoleh dari investasi sehingga nilai riil pendapatan menjadi kecil.

Daya daya beli masyarakat mengalami penurunan pada saat inflasi, namun pada

saat inflasi stabil atau rendah maka daya beli masyarakat akan terjadi

peningkatan.

d. Risiko Mata Uang
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Risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik

terhadap mata uang negara lain (risiko mata uang, naiknya turunnya nilai mata

uang suatu negara saat dikonversikan dengan mata uang negara lainnya, seperti

dengan dollar, yen, euro dan lainnya. Apalagi saat itu ada berbagai perusahaan

membutuhkan mata uang asing dalam setiap transaksi bisnisnya).

2. Risiko tidak sistematis

Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan

melakukan diverifikasi, Karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau

industri tertentu. Yang termasuk risiko tidak sistematis adalah:

a. Risiko Bisnis

Merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan

emiten. Perkembangan dalam bidang trend, mode dan dinamika lainnya telah

mampu mempengaruhi berbagai keputusan publik dalam melakukan pembelian

b. Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan saham yang bersangkutan untuk dapat segera

diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Menyangkut juga

kemampuan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka

pendeknya, seperti membayar gaji karyawan, teknisi, membayar listrik,

telepon, dan biaya operasional lainnya). Dengan adanya risiko-risiko investasi

di atas, maka investor dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan suatu

investasi. Informasi yang lengkap dapat pemahaman yang komprehensif, akan

membantu investor dalam melakukan keputusan unvestasi apa yang paling

tepat untuknya.

2.9. Pasar Modal

2.9.1. Pengertian Pasar Modal
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Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara, pasar

modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan

suatu negara. Pengertian pasar modal menurut Sunariyah (2011:4):

“Dalam arti sempit, 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”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal

pasal 1 ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai berikut :

“Pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Sedangkan menurut Martalena dan Malinda (2012:2):

“Pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuititi (saham), reksadana,

instrument derivative maupun instrumen lainnya”.

Berdasarkan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat ditunjukan bahwa

pasar modal merupakan tempat jual beli instrumen keuangan dalam jangka panjang

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

2.9.2. Pasar Modal yang Efisien

Bentuk efisiensi pasar ditentukanoleh informasi yang tersedia. Informasi yang

tercermin dalam harga akan menentukan bentuk pasar efisien yang dapat dicapai.

Sunariyah (2011:181) mengatakan secara teoritikal dikenal tiga bentuk pasar yang

efisien, yaitu:

1. Hipotesa pasar efisien bentuk lemah

Adalah suatu pasar modal dimana harga saham merefleksikan semua informasi

harga historis. Harga saham sekarang dipengaruhi oleh harga saham masa lalu

lebih lanjut informasi masa lalu dihubungkan kepada harga saham untuk
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membantu menentukan harga saham sekarang. Berbagai kecenderungan harga

saham dapat ditentukan oleh analisis informasi masa lalu misalnya, harga saham

dapat mengalami kenaikan setiap akhir bulan. Banyaknya saham yang diminta

diharapkan mengalami kenaikan setiap akhir bulan. Kadang-kadang harga

saham akan menguat pada harga tertentu dikarenakan kekuatan lain. Sebagai

contoh, harga saham tampak mengalami kenaikan setiap awal bulan dan turun

pada akhir bulan. Jadi, pasar modal efisien bentuk lemah, harga saham

mengikuti kecenderungan tersebut, dan menggunakannya untuk menetukan

harga saham.

2. Hipotesa pasar efisien bentuk setengah kuat

Harga saham pada suatu pasar modal menggambarkan semua informasi yang

dipublikasikan sampai ke masyarakat keuangan, tujuannya adalah untuk

meminimalkan ketidaktahuan mengenai operasi perusahaan, dan dimaksudkan

untuk menjelaskan dan menggambarkan kebenaran nilai dari suatu efek yang

telah dikeluarkan oleh suatu institusi. Jenis informasi yang dipublikasikan

termasuk semua informasi dalam laporan keuangan, laporan tahunan atau

informasi yang disajikan dalam prospectus, informasi mengenai posisi dari

perusahaan asing, ataupun harga saham historis. Data makro atau kebijakan

fiskal suatu negara juga digambarkan pada harga saham. Lebih lanjut

karakteristik anggaran nasional juga akan berpengaruh terhadap harga saham

pada suatu pasar modal. Singkat kata, semua informasi yang relevan

dipublikasikan menggambarkan harga saham yang relevan.

3. Hipotesa pasar modal efisien bentuk kuat

Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisiensi pasar

yang tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti bahwa semua

informasi direfleksikan dalam bentuk harga saham, baik informasi yang hanya

diketahui oleh orang dalam dan bersifat rahasia karena alasan strategi. Bentuk

pasar semacam ini akan sulit dicapai, bahkan dinegara maju sekalipun. Pada

pasar bentuk kuat berarti sudah mencapai efisiensi bentuk sempurna, karena
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dalam pasar efisien ini mencakup semua informasi historis, informasi yang

dipublikasikan maupun informasi yang belum diketahui.

2.9.3. Peranan Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara lain. Hampir semua

negara didunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi

keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan

penawaran modal.

Menurut Sunariyah (2011:7) besar peranan pasar modal pada suatu negara

dapat dilihat dari lima segi berikut ini:

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual menentukan

harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Ditinjau dari segi lain,

pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga

kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka

(pembeli dan penjual bertemu secara langsung).

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk hasil (return)

yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten)

untuk memenuhi keinginan para pemodal. Pasar modal menciptakan peluang

bagi perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para pemegang saham,

kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Pemuasan

yang diberikan kepada pemegang saham tercermin dalam harga sekuritas.

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki

tersebut setiap saat.

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil

mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan
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uang mereka. Selain menabung, uang dapat dimanfaatkan melalui pasar modal

dan beralih ke investasi yaitu dengan membeli sebagian kecil saham

perusahaan publik

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi

para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi

yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan

terhadap informasi bagi para pemodal secara lengkap, yang apabila hal tersebut

harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Biaya

informasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Biaya pencarian informasi tentang perusahaan (emiten). Termasuk

didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya iklan untuk

mengumumkan jual/beli saham. Disamping itu, harus diperhitungkan pula

adanya biaya implisit, seperti waktu mencari calon pembeli atau calon

investor.

2. Biaya informasi termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau

kelemahan surat berharga. Misalnya dividen dari suatu saham perusahaan

Dalam pasar modal yang efisien informasi itu semua dicerminkan dalam

harga saham.

2.9.4. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memliki peranan dan fungsi yang penting dalam perekonomian

suatu Negara, fungsi pasar modal menurut Martalena dan Malinda (2011:3) yaitu:

1. Fungsi Saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari

penurunan mata uang karena inflasi.

2. Fungsi Kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam

berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai

sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.
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3. Fungsi Likuiditas

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga

memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah

dan tanah.

4. Fungsi Pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan

membiayai kegiatannya.

2.9.5. Instrumen Pasar Modal

Instrument pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga

(efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Panduan Bursa

Efek Jakarta (2004) mengenai instrument pasar modal yang diperdagangkan di

pasar modal Indonesia, adalah:

1. Saham (common stock)

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan

terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah deviden (bagian

dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham); capital gain

(keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual

saham), dan manfaat nonfinansial, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas

perusahaan. Besar kecilnya saham yang diterima oleh pemegang saham tidak

tetap tergantung pada RUPS. Pemilik saham biasa memiliki hak (vote) dalam

RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara,

seperti pembagian deviden, pengangkatan direksi dan komisaris.

2. Saham Preferen (preferen stock)

Saham preferen merupakan saham yang akan menerima sejumlah deviden

dengan jumlah yang tetap. Biasanya pemilik tidak mempunyai hak pilih dalam

RUPS.

3. Obligasi
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Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar

pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh

dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan

penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.

4. Right issue

Right issue merupakan produk turunan dari saham. Right issue merupakan hak

bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena

merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Biasanya hak ini

diberikan kepada pemegang saham lama sewaktu dilakukan penawaran umum

terbatas kepada pemegang saham lain.

5. Reksadana

Reksadana (mutual funds) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa

pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer

investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau

pasar modal.

6. Waran

Waran merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya

untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut

dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Biasanya waran dijual bersamaan

dengan surat berharga lain, misalnya obligasi saham. Penerbit waran harus

memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang saham. Namun,

setelah obligasi atau saham disertai waran memasuki pasar, baik obligasi,

saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

2.10. Saham

2.10.1. Pengertian Saham

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham.

Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang
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berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut sebagai emiten. Saham

menyatakan bahwa pemilik saham adalah juga pemilik sebagaian dari perusahaan itu.

Dengan demikian, jika seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi

pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Menurut Hanafi (2012:427):

“Saham merupakan buki kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham

memperoleh pendapatan dari dividend dan capital gain”

Sedangkan menurut Gruber (2003:17) adalah

“Common stock represent an ownership claim of the earning and asset of a

corporation. After holders of debt claim are paid the management of the

company can other pay out of the remaining earning to stockholders in the

form of devidens or reinvest part of all the earning in the business”.

Block et al (2005:645) mengatakan bahwa

“common stock represents the ownership interest of the firm. Common

stockholder have the ultimate right to control the business”.

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat ditunjukan bahwa saham merupakan

sumber dana jangka pendek yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas perusahaan

dan pemegang saham yang umum mempunyai kuasa mengontrol perusahaan. Saham

memiliki resiko yang tinggi tapi ada dua keuntungan yang bisa diperoleh investor

dengan membeli atau memiliki saham:

1. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal

dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin

mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut

dalam kurun waktu yang relative lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut

berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak

mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen

tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai
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dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen

saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah

saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah

dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

2. Capital Gain

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya

Investor membeli saham PT. ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian

menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut

mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain:

a. Capital Loss

Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor

menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang

di beli dengan harga Rp 2.000,-per saham, kemudian harga saham tersebut

terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,-per saham. Karena

takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp

1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

b. Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan,

atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang

saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat

dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan

tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh

pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka

pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi

ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang

pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti

perkembangan perusahaan.
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2.10.2. Jenis -jenis Saham

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik

yaitu saham biasa dan saham istimewa. Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti

dan aturannya masing-masing.

a. Saham Biasa

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang

menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen, dan sebagainya) dimana

pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang

Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak

untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak,

yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk

dividen.

b. Saham Preferen

Saham Preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan

yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen, dan sebagainya) dimana

pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang

akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

2.10.3. Macam-macam Nilai Saham

Menurut Sunariyah (2011:125) nilai suatu saham dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah harga saham pertama yang tercantum pada sertifikat

badan usaha. Harga saham tersebut merupakan harga yang sudah diotorisasi

oleh rapat umum pemegang saham. Harga ini tidak berubah-ubah dari yang

telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Pada banyak kasus par

value lebih kecil daripada nilai buku. Apabila saham dijual di pasar modal

kelebihan dari nominal dilaporkan sebagai agio atau premium dalam neraca.
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2. Nilai Buku

Nilai saham akan bermacam-macam dari waktu ke waktu perusahaan didirikan,

nilai saham tersebut berubah karena adanya kenaikan atau penurunan harga

saham dan adanya laba ditahan. Jumlah laba ditahan, par value adalah nilai

buku. Nilai buku untuk setiap lembar saham dihitung dari pembagian jumlah

nilai buku dengan jumlah lembar saham.

3. Nilai Dasar

Nilai dasar suatu saham sangat berkaitan dengan harga pasar saham yang

bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian karena corporate action (aksi

emiten). Nilai dasar ini merupakan harga perdana saham tersebut. Nilai dasar

ini juga digunakan dalam perhitungan indeks harga saham sehingga akan terus

berubah jika emiten seperti stock split, right issue dan lain-lain.

4. Nilai Pasar

Nilai pasar saham adalah harga suatu saham pada dasarnya yang sedang

berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup maka harga pasar

adalah harga penutupannya. Untuk mendapatkan jumlah nilai pasar suatu

saham yaitu dengan mengalikan harga pasar dengan jumlah saham yang

dikeluarkan.

2.10.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Harga saham kerap berubah-ubah tergantung situasi di pasar, Menurut Fahmi

dan Hadi (2009:72) ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham

itu mengalami fluktuasi, yaitu :

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi.

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha),

seperti membuka kantor cabang kantor cabang pembantu baik yang dibuka di

domestik maupun luar negeri.

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
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4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan

kasusnya sudah masuk ke pengadilan.

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.

6. Risiko sistimatis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi menyeluruh dan telah ikut

menyebabkan perusahaan ikut terlibat.

7. Efek psikologi pasar yang ternyata mampu menekan teknikal jual beli saham.

2.10.5. Analisis Saham

Untuk menganalisis surat berharga saham digunakan dengan dua analisis

yaitu :

1. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang digunakan data atau

catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan

penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Pendekatan

analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti : harga saham,

volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-

faktor lain yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga disebut

pendekatan analisis pasar atau analisis internal. Asumsi yang mendasar analisis

teknikal adalah :

a. Terdapat ketergantungan sistematik dalam return yang dapat diekploitasi ke

return abnormal

b. Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga saham masa lalu

diamati ketika memprediksi distribusi return sekuritas.

c. Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan penawaran

2. Analisis Fundamental

Didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik.

Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. Nilai

intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. Nilai instrinsik
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merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel perusahaan yang dikombinasikan

untuk menghasilkan suatu return yang diharapkan dan suatu resiko yang

melekat pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian

dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang. Harga pasar suatu saham

merupakan refleksi dari rata-rata nilai intrinsiknya. Analisis fundamental

merupakan analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar dan

fakta ekonomi perusahaan. Analisis fundamental dikenal juga sebagai analisis

top down, yaitu analisis berjenjang yang dimulai dari analisi ekonomi, analisis

industri dan analisis pada perusahaan. Faktor ekonomi yang mempunyai

hubungan dekat dengan perkembangan perusahaan anatara lain tingkat inflasi,

suku bunga,kurs rupiah terhadap uang asing, serta pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan.

2.11. Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukan pergerakan harga

saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks

menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu.

Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini,

apakah sedang naik atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi

para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau

membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam

hitungan detik dan menit maka nilai indeks pun bergerak naik-turun dalam hitungan

waktu cepat pula.

Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang secara

terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks

tersebut adalah
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1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan  indeks.

Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek

Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukan satu atau beberapa

perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar pertimbangannya antara lain,

jika jumlah saham perusahaan tercatat tersebut yang dimiliki oleh public relative

kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga

saham perusahaan tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran

pergerakan IHSG. IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek

Indonesia tidak bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna

yang mempergunakan IHSG sebagai acuan. Bursa Efek Indonesia juga tidak

bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi yang dilakukan

oleh siapapun pihak yang menggunakan IHSG sebagai acuan (benchmark).

2. Indeks Sektoral

Menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing

sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sector pertanian,

pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti,

infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur.

3. Indeks LQ45

Indeks yang terdiri dari dari 45 saham tercatat yang terpilih berdasarkan

pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah

ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.

4. Jakarta islamic Indeks (JII)

Indeks yang menggunakan 30 saham yang terpilih dari saham-saham yang masuk

dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK)

dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

5. Indeks Kompas 100
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Indeks yang terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan

pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah

ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.

6. Indeks BISNIS-27

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS 27. Indeks

yang terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria

fundamental, teknikal, atau likuiditas transaksi atau akuntabilitas dan tata kelola

perusahaan.

7. Indeks PEFINDO 25

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. Indeks

ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya

untuk saham-saham emiten kecil dan menegah (Small Medium Enterprises /

SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan

mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: total aset, tingkat pengembalian

modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut

di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik.

8. Indeks SRI-KEHATI

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan

Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah kependekan dari

Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan

informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang

memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta

memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan

dengan baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih

dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, Price Earning

Ratio (PER) dan Free Float.

9. Indeks Papan Utama
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Menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan utama.

10. Indeks Papan Pengembangan

Menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan

pengembangan.

11. Indeks Individual

Indeks harga saham masing-masing perusahaan tercatat.

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/indeks.aspx

2.11.1. Faktor Penentu Indeks Harga Saham

Harga saham sering dicatat berdasarkan perdagangan terakhir pada hari bursa

sehingga disebut penutupan. Oleh karena itu harga saham diukur dari hari resmi

berdasarkan transaksi penutupan terakhir pada hari bursa. Menurut Ebert dan Griffin

(2000:146), GDP adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu

tahun oleh perekonomian suatu bangsa dengan menggunakan faktor produksi

domestik. GDP tidak digunaan sebagai variabel penelitian karena deret waktu yang

digunakan dalam penelitian ini adalah triwulan. Variabel tingkat pengangguran juga

tidak digunakan dalam penelitian ini, karena sudah tercakup pada tingkat inflasi,

selain itu transaksi berjalan juga diabaikan karena sudah tercakup pada nilai tukar

sebagaimana diungkapkan oleh samuelson: bahwa pergerakan nilai tukar akan terus

berlanjut sampai neraca modal dan neraca berjalan kembali dalam posisi

keseimbangan. Sedangkan tidak digunakannya defisit anggaran sebagai variabel

penelitian karena defisit anggaran terjadi bila pengeluaran pemerintah lebih besar dari

penerimaan pajak. Bila defisit anggaran ini ditutup dengan cara menerbitkan obligasi

pada pasar modal maka secara otomatis harga saham akan terpengaruh. Namun

defisit angaran yang terjadi di Indonesia ditutup dengan utang luar negeri sehingga

tidak ada dampak langsung terhadap harga saham

.

2.11.2. Pengertian Indeks Harga Saham Gabungan

Menurut Sunariyah (2011:147):
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“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu rangkaian informasi

historis mengenai Pergerakan harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu

dan tentu mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja

suatu saham gabungan dibursa efek”.

Menurut Robert Ang (1997:14.6), pengertian IHSG adalah :

“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan suatu nilai yang

digunakan untuk mengukur kinerja saham yang tercatat dalam suatu bursa

efek. IHSG ini ada yang dikeluarkan oleh bursa efek yang bersangkutan secara

resmi dan ada yang dikeluarkan oleh institusi swasta tertentu seperti media

massa keuangan, institusi keuangan, dan lain-lain”

Pengertian   IHSG menurut Sadwiji Widoatmojo (1996:189), adalah :

“Ringkasan dari dampak simultan dan kompleks atas berbagai macam faktor

yang berpengaruh, terutama fenomena-fenomena ekonomi”.

IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan atau dalam Bahasa Inggris dikenal

dengan Jakarta Composite Indeks adalah salah satu  bentuk pasar saham yang ada di

Indonesia yang dipergunakan Bursa Efek Indonesia (dulunya Bursa Efek Jakarta).

IHSG merupakan indeks saham yang berkembang setiap hari karena IHSG

merupakan bursa saham yang terus berputar dan berpusat di Jakarta. IHSG akan

menunjukan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks

inilah yang paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan

di pasar modal. IHSG bisa 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.

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan

pergerakan harga saham. Di pasar modal sebuah indeks diharapkan memiliki lima

fungsi (BEI, 2008) yaitu:

1. Sebagai indikator trend pasar,

2. Sebagai idikator tingkat keuntungan,

3. Sebagai tolak ukuran (brandmark) kinerja suatu portofolio,
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4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif,

5. Memfasilitasi perkembangan produk derivatif.

2.11.3. Perhitungan IHSG

Ada dua metode penghitungan IHSG yang umum yaitu:

1. Metode Rata-rata (Average Method)

Metode ini menggunakan metode dimana harga pasar saham-saham yang masuk

dalam indeks tersebut dijumlah kemudian dibagi dengan suatu faktor pembagi

tertentu.

Rumus IHSG dengan metode rata-rata adalah:

Ps

IHSG =

Divisor

Keterangan:

IHSG = Indek Harga Saham Gabungan

Ps = Harga pasar saham

Divisor = Suatu nilai pembagi

Divisor ini merupakan suatu faktor pembagi, dimana faktor pembagi ini harus

dapat beradaptasi terhadap perubahan harga saham teoritis karena aksi emiten

seperti right issue, stock split dan lain-lain. Ada yang menggunakan divisor

dengan rumus: Divisor =  PBase

PBase = Harga dasar saham

Disini divisor merupakan total dari seluruh harga dasar (base price) saham-saham

yang tergabung dalam indeks yang bersangkutaan. IHSG ditentukan sebesar

100% pada suatu tanggal tertentu. Tanggal tersebut hari dasar perhitungan indeks.
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Pada hari dasar inilah harga dasar disamakan dengan harga pasar, sehingga

menghasilkan IHSG adalah 100%.

2. Metode Tertimbang (Weighted average method)

Merupakan suatu metode yang menambahkan bobot dalam perhitungan indeks

disamping harga pasar saham dan harga dasar saham. Pembobotan yang

dilakukan dalam penghitungan indeks pada umumnya adalah jumlah saham yang

dikeluarkan. Ada dua ahli yang mengemukakan metode perhitungan indeks secara

tertimbang, yaitu:

a. Metode Paasche

Menurut Paasche, jumlah saham yang dikeluarkan oleh emiten yang

bersangkutan pada saat perhitungan indeks akan memberikan hitungan yang

lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebab banyak saham yang

dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap likuiditas suatu saham. Suatu saham

yang likuid akan memberikan pengaruh besar terhadap pasar bursa efek secara

keseluruhan.

Rumus Paasche:

 (Ps x Ss)

IHSG =

 (Pbase x Ss)

Keterangan:

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan

Ps = Harga pasar saham

Ss = Jumlah saham yang dikeluarkan

Pbase = Harga dasar saham

Dalam rumus Paasche tersebut diatas, (Ps x Ss) merupakan rumus dari market

capitalization (kapitalisasi pasar). Jadi disini merupakan jumlah dari kapitalisasi

pasar seluruh saham yang tergabung dalam indeks yang bersangkutan. Sedangkan

(Pbase x Ss) merupakan rumus dari base value (nilai dasar). Jadi disini berarti jumlah
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seluruh base value dari saham-saham yang tergabung dalam indeks yang

bersangkutan.

Jadi rumus Paasche ini memperbandingkan kapitalisasi pasar seluruh saham

dengan nilai dasar seluruh saham yang tergantung dalam suatu indeks. Dalam hal ini

makin besar kapitalisasi suatu saham, maka akan memberikan pengaruh yang sangat

besar jika terjadi perubahan harga pada saham yang bersangkutan.

b. Metode Laspeyers

Perbedaan rumus Paasche dengan rumus Laspeyeres terletak pada jumlah

sahamnya. Laypeyeres menggunakan jumlah saham yang dikeluarkan pada

hari dasar dan tidak berubah selamanya walaupun ada pengeluaran saham

baru. Sedangkan, Paasche menggunakan jumlah saham yang berubah atau

bertambah jika ada pengeluaran saham baru.

Rumus Laspeyeres :

 (Ps x So)

IHSG =

 (Pbase x So)

Keterangan:

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan

Ps = Harga pasar saham

So = Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar

Pbase = Harga dasar saham

Pendekatan lain yang digunakan dengan menggabungkan kedua metode

tersebut adalah:

a. Pendekatan Drobish

Menurut drobish, rata-rata dari kedua metode tersebut merupakan pendekatan

yang terbaik.

Rumus Drobish:

IHSG Paasche + IHSG laypeyeres
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IHSG   =

2

b. Pendekatan Irving Fisher

Sedangkan menurut Irving Fisher, akar kuadrat dari perkalian kedua metode

tersebut merupakan pendekatan terbaik.

Rumus Irving Fisher:

IHSG =  IHSG Paasche x IHSG Laspeyeres

2.11.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi IHSG

Sebagai salah satu instrumen ekonomi, Pergerakan harga saham di bursa efek,

baik harga saham individual maupun gabungan dipengaruhi oleh sejumlah faktor

Halim (2005:20) yaitu:

1. Perubahan suku bunga tabungan dan deposito, inflasi, kurs valuta asing, serta

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar yang berpengaruh

signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara.

3. Berbagai isu dalam dan luar negeri seperti kerusuhan missal, hak asasi

manusia, lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap pelaku investor.

2.12. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan

Tingkat inflasi adalah dimana keadaan nilai mata uang suatu negara dalam

keadaan sedang naik dan mempengaruhi semua aspekperekonomian yang ada di

negara tersebut. Pengaruh inflasi ini sungguh berperan aktif dalam perkeonomian

yang ada di Indonesia biasanya faktor inflasi ini dipengaruhi oleh faktor makro

ekonomi negara tersebut contohnya di Indonesia ketika harga Bahan bakar Minyak

naik pada tahun 2013 menciptakan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Indonesia

(BPS, 2013).
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Meningkatnya inflasi akan berpengaruh terhadap indeks harga saham.

Pengaruh atau hubungan inflasi dengan harga saham menurut Tandelilin (2001)

adalah:

“Peningkatan inflasi secara relatif tinggi merupakan sinyal negatif bagi

pemodal atau investor di pasar bursa. Inflasi meningkatkan pendapatan dan

biaya peningkatan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari

peningkatan pendapatan yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka

profitabilitas perusahaan akan turun”.

Atas dasar tersebut maka meningkatnya inflasi akan meningkatkan biaya

perusahaan. Harga barang-barang produksipun akan meningkat. Dengan adanya

peningkatan inflasi pendapatan perusahaan yang didapat dari hasil penjualan produk

juga akan ikut meningkat, tetapi apabila biaya perusahaan lebih besar dibandingkan

dengan pendapatan, maka profitabilitas yang dibagikan kepada pemegang saham juga

akan mengalami penurunan. Turunnya profitabilitas perusahaan akan berpengaruh

harga saham maupun dividen yang dibagikan. Pada perusahaan yang merugi, harga

sahamnya akan mengalami penurunan karena nilai perusahaan juga ikut turun.

2.13. Pengaruh Tingkat BI Rate Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan

Tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau

investasi lain, diatas perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam

presentase yang ditetapkan oleh bank. Bagi bank, bunga merupakan komponen

pendapatan yang paling tinggi. Dari total pendapatan yang diterima bank, sebagian

besar diperoleh dari bunga pinjaman.

Meningkatnya tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan kebijakan itu akan

meningkatkan suku bunga deposito atau suku bunga pinjaman dari bank komersial.

Menurut Tandelilin (2010:184):

“Tingkat suku bunga mempunyai sinyal negatif terhadap harga saham karena

tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga
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yang diisyaratkan atas investasi pada suatu saham. Disamping itu tingkat suku

bunga yang meningkatkan bisa juga menyebabkan investor menarik

investasinya pada saham dan memindahkannya dana investasi berupa tabungan

ataupun deposito.”

Suku bunga yang tinggi akan dapat menimbulkan tingginya volume tabungan

masyarakat. Makin tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan bank mendorong

masyarakat untuk lebih banyak menabung, artinya masyarakat cenderung akan

mengurangi konsumsinya guna menambah saldo tabungan yang dimiliki. Selain itu,

suku bunga yang tinggi akan berdampak melonjaknya biaya modal perusahaan,

sehingga perusahaan akan mengalami persaingan dalam investasinya, artinya para

investor lebih cenderung memilih berinvestasi ke pasar uang atas tabungan

dibandingkan ke pasar modal.

Masyarakat akan lebih banyak menyukai menabung daripada melakukan

investasi atau melakukan konsumsi. Hal ini tentu saja berdampak pada para pemodal.

Pemodal akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito daripada

melakukan investasi pada saham. Terlebih lagi investasi dideposito sendiri

merupakan salah satu jenis investasi yang bebas resiko. Pengalihan dana oleh investor

dari pasar modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-

besaran sehingga akan menyebabkan penurunan indeks harga saham. Bagi

masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara

tersebut cukup tinggi (Sunariyah, 2011:105).

2.14. Pengaruh Kurs Dollar US Terhadap Indeks Harga saham gabungan

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tentunya akan

berdampak pada perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing.

Semakin tinggi nilai kurs menunjukan semakin merosotnya nilai Rupiah terhadap

Dollar US. Penguatan Dollar US terhadap Rupiah ini menyebabkan jumlah utang

perusahaan dan biaya produksi menjadi bertambah besar jika dinilai dengan Rupiah.
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Naiknya biaya produksi akan menyebabkan perusahaan menaikan harga jual

produknya.

Nilai tukar berpengaruh pada kegiatan di pasar modal, jika nilai tukar

mengalami penurunan maka akan mempengaruhi investasi dalam negeri, tingkat

return saham para investor, dan menghambat perekonomian secara keseluruhan.

Gejolak nilai tukar yang berfluktuasi menyebabkan para investor lebih memilih

menginvestasikan dananya ke pasar valuta asing atau memiliki deposito.

Hal ini dapat dilihat dari argument Syahrir (2001:21), mengenai kurs Rupiah

atas Dollar US. Apabila terjadi penurunan kurs Rupiah secara berlebihan akan

berdampak kepada perusahaan Go Public. Besarnya impor dari perusahaan akan

mempertinggi biaya produksi serta menurunnya 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 negerinya menumpuk sehingga tingkat debt series ratio

mencapai presentase yang sangat tinggi.

Terjadinya penurunan laba perusahaan pada akhirnya juga akan menyebabkan

permintaan saham berkurang karena banyak investor yang mengalihkan dananya di

pasar uang yang lebih menguntungkan sehingga secara teoritis nilai tukar Rupiah

memiliki pengaruh terhadap harga saham.

2.15. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Hasil Kesimpulan

Deni Rohmanda, Pengaruh kurs Rupiah, 1. Secara Simultan, kurs Perubahan kurs rupiah,
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Suhadak, dan

Topowijono

(2014)

Inflasi dan BI rate

Terhadap Harga Saham

(Studi Pada Indeks

Sektoral Bursa Efek

Indonesia Periode

2005-2013)

Jurnal Administrasi

Bisnis (JAB), Vol. 13

No. 1, Agustus 2014

rupiah, inflasi dan BI

rate berpengaruh

terhadap harga saham

pada masing-masing

Indeks Sektoral BEI.

2. Secara parsial, kurs

Rupiah berpengaruh

terhadap harga saham

pada setiap Indeks

Sektoral BEI. Tetapi,

inflasi tidak

berpengaruh terhadap

harga saham.

Sedangkan BI rate

berpengaruh di 6

Indeks Sektoral BEI.

inflasi dan BI rate secara

bersama-sama

merupakan salah satu

faktor penentu yang

dapat menjelaskan

perubahan harga saham

di sepuluh sektor yang

ada.

Suramaya Suci

Kewal (2012)

Pengaruh Inflasi, Suku

Bunga, Kurs, dan

Pertumbuhan PDB

Terhadap Indeks Harga

Saham Gabugan

Jurnal Economia,

Volume 8, Nomor 1,

April 2012

1. Inflasi tidak memiliki

pengaruh yang

signifikan terhadap

IHSG

2. Suku bunga SBI tidak

berpengaruh terhadap

IHSG

3. Kurs Dollar

berpengaruh negatif

signifikan terhadap

IHSG

4. Pertumbuhan PDB

tidak berpengaruh

terhadap IHSG

Penelitian ini

menemukan bahwa

tingkat inflasi, suku

bunga SBI dan

pertumbuhan PDB

tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap

IHSG.

Faraji Kasidi dan Impact of Inflation on Hasil penelitian Inflasi memiliki dampak



48

Kenani

Mwakannemala

(2013)

Economic Growth: a

Case Study of Tanzania

Asian Journal of

Empirical Research,

3(4)2013: 363-380

menunjukkan bahwa ada

hubungan negatif antara

inflasi dan pertumbuhan

ekonomi di

perekonomian Tanzania

pada periode penelitian .

Hasil menunjukan bahwa

sebagai tingkat harga

umum yang meningkat,

membuat penurunan PDB

negatif pada

pertumbuhan ekonomi

Tanzania . Hal ini

menunjukkan bahwa

inflasi berbahaya bagi

pertumbuhan ekonomi

Tanzania .

Adler Manurung,

Josua Pardede,

dan Romora

Sitorus (2014)

Dynamic

Interrelationship

Between

Macroeconomics

Indicators, Global

Stock Market,

Commodities Prices

And Jakarta Composite

Indeks

Jurnal Akuntansi dan

Manajemen (JAM)

Vol.25 No.2 Agustus

2014 Hal 67-77

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

dampak dari Dow Jones ,

dan guncangan faktor

harga minyak memiliki

peran penting dalam

menjelaskan dinamika di

IHSG . Selain itu,

Granger tes kausalitas

menunjukkan peran

penting untuk

idiosyncratic CPI , Dow ,

GDP, Hang Seng dan

Nikkei guncangan

menyebabkan IHSG ,

sedangkan Batubara ,

Suku Bung , Kurs

guncangan tidak

memimpin IHSG

Upaya penelitian masa

depan juga bisa

menyelidiki efek

guncangan pada IHSG di

sektor yang berbeda

untuk panel negara .

Temuan empiris akan

berguna untuk investor

yang perlu menghitung

dampak yang tepat dari

variabel makroekonomi ,

pasar saham global , dan

komoditas harga

perubahan pada IHSG di

industri
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2.16. Kerangka Pemikiran

Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang bergerak dalam pencarian

sumber dana dan pengelolaan dana. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus

melakukan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien agar dapat menghasilkan

laba maksimal yang tentunya diharapkan pula dapat memaksimalkan kemakmuran

para investornya. Sedangkan nilai perusahaan itu sendiri, khususnya bagi perusahaan

yang sudah go public tercermin dari harga sahamnya.

Pasar modal merupakan tempat jual beli instrumen keuangan dalam jangka

panjang antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Investasi dapat dilakukan di pasar uang maupun pasar modal ataupun ditempatkan

sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Didalam melakukan investasi

pada dasarnya memiliki tujuan ingin mendapatkan keuntungan dimasa yang akan

datang, yaitu dengan mendapatkan dividend dan capital gain. Namun disamping itu

terdapat resiko. Resiko ada 2 macam resiko sistematis dan tidak sistematis. Resiko

sistematis terdiri dari Inflasi, BI Rate, dan Kurs Dollar US.

Menurut Sukirno (2004:10):

“Inflasi adalah kondisi dimana harga mengalami kenaikan secara menyeluruh

yang dipicu oleh adanya jumlah uang beredar yang berlebihan”.

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah

“Suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan yang mencerminkan sikap

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

diumumkan kepada publik”.

Rodriguez dan Carter (2006:91) menyatakan bahwa:

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

Faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan adalah inflasi, BI

rate, dan kurs Dollar US. Hal ini bisa dilihat dari naik turunnya IHSG akibat dari

inflasi, BI rate, dan kurs Dollar US.

Menurut Sunariyah (2011:147):
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“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu rangkaian informasi

historis mengenai Pergerakan harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu

dan tentu mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja

suatu saham gabungan dibursa efek”.

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori-teori atau pendapat yang relevan

dengan masalah yang akan dikaji. Untuk mengkaji pengaruh tingkat inflasi, tingkat

BI rate dan kurs Dollar US terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Berdasarkan

uraian diatas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Keterangan:

Faktor diteliti :

Faktor tidak diteliti :

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian.

Penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang

Pasar Modal

Indeks Harga Saham Gabungan

Investasi

Tidak Sistematis

 Inflasi
 BI Rate
 Kurs Dollar US

Manajemen
Keuangan

Sistematis

Profitabilitas
Perusahaan

Makro Ekonomi
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selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Paradigma Penelitian

2.14. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas, maka hipotesis

yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel tingkat

inflasi (X1), tingkat BI rate (X2), dan kurs Dollar US (X3) dengan Indeks

Harga Saham Gabungan (Y).

2. Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara variabel tingkat

inflasi (X1), tingkat BI rate (X2), dan kurs Dollar US (X3) dengan Indeks

Harga Saham Gabungan (Y).

Indeks Harga Saham
Gabungan

BI Rate

Kurs  Dollar US

Inflasi


