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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting di samping fungsi operasional lainnya. Pengertian 

manajemen keuangan sendiri mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan fungsi keuangan itu sendiri, yaitu dari yang hanya mengutamakan 

bagaimana cara memperoleh dana, hingga sampai kepada pengertian yang 

memberikan perhatian terhadap penggunaan dana tersebut. 

Menurut Keown,dkk (2011:4)  pengertian manajemen keuangan adalah :  

“Financial management is concerned with the maintenance and 

creation of economic value or wealth”. 

 

Menurut Martono dan Harjito (2012:4) mengatakan bahwa :  

“Manajemen keuangan (Financial Management) atau dalam literatur 

lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana, mengelola asset, sesuan tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen aset, 

mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan 

perusahaan.”    

 

Artinya bahwa manajemen keuangan berhubungan dengan pembelian aktiva, 

pendanaan, dan pengelolaan aktiva yang meliputi keseluruhan pencapaian sasaran 

perusahaan. 
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Sedangkan menurut Sutrisno (2012:3) mengatakan bahwa :  

“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 

diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 

yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien.” 

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian manajemen 

keuangan yaitu suatu aktivitas yang memfokuskan pada kegiatan keuangan seperti 

bagaimana memperoleh dana, mengelola dana, dan mengalokasikannya dengan 

sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan merupakan salah satu 

fungsi yang sangat penting dalam perusahaan. Menurut Martono dan Harjito 

(2012:4) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu :  

1. Keputusan Investasi ( investment  Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa 

yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan 

keputusan yang paling penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini 

dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap 

rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan 

datang. Rentabilitas investasi (return on investment) merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari 

suatu investasi. 

2. Keputusan Pendanaan (financial Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama,  

keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai 

investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang pertimbangan 

pembelanjaan yang trerbaik, atau sering disebut dengan struktur modal 
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optimal. Karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan 

sumber ekstern yang berasal dari hutang dengan menerbitkan obligasi, 

atau menggunakan modal sendiri dengan menerbitkan obligasi, atau 

menggunakan modal yang ditanggung perusahaan minimal.  

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (Asset Management Decision) 

Manajer Keuangan Berama manajer – manajer lainya dalam suatu 

perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkat operasi dari 

asset-asset  yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk 

pengadaan dan pemanfaatan  asset menjadi tanggung jawab manajer 

keuangan. Tanggung jawab tersebut menurut manajemen keuangan lebih 

memperhatikan  pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

tepat yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan 

keputusan keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang 

benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham). 

Menurut Ross et. al. dalam Martono dan Harjito (2012:6) tujuan 

manajemen keuangan adalah sebagai berikut: 

“The goal of financial management is to maximize  the current value per 

share of existing stock”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah merencanakan, memperoleh, dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 
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2.2 Faktor Makro Ekonomi 

2.2.1 Inflasi 

Secara sederhana definisi inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga 

untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga-harga karena 

misalnya musiman menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja dan 

tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tentunya tidak disebut inflasi. 

Menurut Sukirno (2011:112) dalam bukunya Makro Ekonomi Modern, 

inflasi adalah kondisi dimana harga mengalami kenaikan secara menyeluruh yang 

dipicu oleh adanya jumlah uang yang beredar yang berlebih-lebihan. Definisi ini 

lebih menekankan inflasi yang disebabkan (dominan) oleh adanya jumlah uang 

beredar yang berlebihan yang tidak dibarengi dengan tersedianya output yang 

memadai dan dapat mengimbangi jumlah uang beredar. 

Sedangkan menurut Baily, et al dalam Harjito (2012:8) mendefinisikan 

inflasi sebagai berikut: 

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

Dari definisi inflasi di atas, maka dapat diambil satu pandangan bahwa 

inflasi mengandung pengertian antara lain: 

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk naik 

2. Kenaikan harga berlangsung secara berkelanjutan 

3. Kenaikan harga bukan pada satu barang tetapi beberapa komoditi tingkat 

harga umum. 

 

2.2.2 Pasar Valuta Asing dan Kurs 

2.2.2.1 Pengertian Valuta Asing 

 McEachern dalam Sutrisno (2012:127) mengemukakan pengertian dari 

valuta asing (foreign exchange) sebagai berikut: 
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“Valuta asing adalah mata uang asing yang diperlukan untuk 

melaksanakan perdagangan internasional”. 

Sedangkan pasar valuta asing menurut Hill dalam Sutrisno (2012:128) 

mengandung pengertian: 

“The foreign exchange market is a market for converting the currency 

of one country into that another country”. 

Pasar valuta asing menyediakan sarana fisik dan institusional untuk 

melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan 

manajemen valuta asing. Samuelson (2013:604) mengemukakan mengenai pasar 

valuta asing, sebagai berikut: 

“The foreign exchange rate is determined in the foreign exchange 

market, which is market where different currencies are traded”. 

 

2.2.2.2 Pengertian Kurs 

Nilai tukar (kurs) dirasakan sangat penting pada saat ini karena 

perekonomian  dan bisnis terjadi di lintas negara, karena setiap negara memiliki 

mata uang yang berbeda maka kebutuhan pada pertukaran satuan mata uang 

sangat penting. 

Pengertian kurs dikemukakan Simorangkir dan Suseno (2012: 4),  

“Nilai tukar mata uang atau sering di sebut dengan kurs adalah harga 

satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga 

dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. .” 

Pengertian kurs dikemukakan oleh Handaru (2011:23) sebagai berikut: 

“Kurs valuta asing adalah harga mata uang suatu negara dalam unit 

komoditas (seperti emas dan perak) atau mata uang negara lain.” 
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Pengertian kurs dikemukakan oleh Rodriguez & Carter dalam 

Simorangkir dan Suseno (2012:5): 

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

another currency.” 

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 akan semakin tinggi. Nilai tukar mata uang suatu negara akan 

berbeda dengan nilai mata uang asing lainnya yang 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 kondisi paritas internasional. 

 

2.2.2.3 Jenis Kurs 

Nilai tukar atau lazim disebut kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun 

jual beli valuta asing, dikenal ada empat jenis (Dornbusch dan Fischer, dalam 

Abriyanto, 2013:44): 

a. Selling Rate (Kurs Jual), yakni kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

b. Middle Rate (Kurs Tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan 

kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan 

oleh Bank Sentral suatu negara. 

c. Buying Rate (Kurs Beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

d. Flat Rate (Kurs Flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli 

bank notes  dan traveller cheque, dalam kurs tersebut sudah 

diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya. 

Nilai tukar mata uang atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang 

suatu negara terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang 

terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar 
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bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang 

lain. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata 

uang yaitu pendekatan moneter dan pendekatan pasar. 

Menurut (Batiz and Batiz, dalam Hardiningsih, et. al., 2012): 

“Dalam pendekatan moneter, nilai tukar mata uang didefinisikan 

sebagai harga dimana mata uang asing diperjual belikan terhadap 

mata uang domestik dan harga tersebut berhubungan dengan 

penawaran dan permintaan uang.” 

 

2.2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs 

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi 

dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh 

pemerintah suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate, 

atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan 

permintaan di dalam pasar (market mechanism). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar biasanya 

merupakan akibat interaksi antara beberapa faktor secara simultan, dengan 

mengasumsikan faktor lainnya tetap. 

Menurut Handaru (2011:77), menyatakan bahwa: 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran atas 

mata uang, yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, dan 

kontrol pemerintah.” 

 

 

Pahlevi (2012:124), menyatakan bahwa: 

“Nilai tukar rupiah relatif rendah terhadap mata uang negara lain 

terutama mata uang dolar Amerika, akan mendorong peningkatan 

ekspor dan dapat mengurangi laju pertumbuhan impor.” 

 

Sedangkan menurut David dalam Handaru (2011:78), faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai tukar valuta asing antara lain: 

1. Parity condition 

 Tingkat inflasi/nilai moneter 
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 Tingkat suku bunga 

 Kurs masa depan (forward) 

 Paritas tingkat suku bunga 

2. Neraca Pembayaran 

 Nilai transaksi spot 

 Investasi portofolio 

 Investasi langsung modal asing 

 Sistem kurs valuta asing 

 Cadangan devisa negara 

3. Pendekatan aset/aktiva 

 Prospek pertumbuhan ekonomi 

 Stabilitas politik dan pengawasan 

 Tingkat likuiditas dan spekulasi 

 

2.3 Indeks Dow Jones 

Indeks Dow Jones merupakan representasi dari rata-rata 12 saham dari 

berbagai industri terpenting di Amerika Serikat. Ketika pertama kali 

dipublikasikan indeks berada pada posisi 40,94. Sekarang ini pemilihan daftar 

perusahaan yang berhak tercatat dalam Indeks Dow Jones dilakukan oleh editor 

dari Wall Street Journal. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan, 

aktivitas ekonomi, pertumbuhan laba, dan lain-lain. Perusahaan yang dipilih pada 

umumnya adalah perusahaan Amerika yang kegiatan ekonominya telah mendunia. 

Sekarang ini Indeks Dow Jones terdiri dari 30 perusahaan besar terkemuka di 

Amerika Serikat, yang diantaranya IBM, Coca-Cola, Intel, Mc Donald, dan lain-

lain. Indeks Dow Jones merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika 

Serikat, indeks yang lain adalah Nasdaq Composite dan Standard & Poor’s 500 

(www.nyse.org). 

 

 

 

http://www.nyse.org/
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2.4 Indeks Nikkei 225 

Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham untuk Bursa Efek Tokyo 

(Tokyo Stock Exchange – TSE). Indeks ini telah dihitung setiap hari oleh harian 

Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) sejak 7 September 1950. Metode perhitungannya 

menggunakan perhitungan harga rata – rata (unit dalam yen), dan komponennya 

ditinjau ulang setahun sekali. Saham perusahaan yang tercatat dalam Indeks 

Nikkei 225 merupakan saham yang paling aktif diperdagangkan dalam bursa efek 

Tokyo. Saat ini Nikkei adalah indeks yang paling banyak dikutip, sebagaimana 

pula dengan Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat. Bahkan dulu 

antara 1975-1985, Nikkei 225 pernah dikenal dengan sebutan “Dow Jones Nikkei 

Stock Average” (www.en.wikipedia.org). 

2.5 Pasar Modal 

2.5.1 Pengertian Pasar Modal 

Pengertian umum pasar modal (capitalmarket) yaitu pihak-pihak yang 

memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut 

(www.jsx.co.id). Pasar modal juga dapat diartikan suatu pasar untuk memasarkan 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik 

dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Sebagai contoh produk yang 

dipasarkan dalam pasar modal adalah saham, waran, right issue, obligasi 

convertible, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). 

Menurut Husnan (2010:4), mengenai pasar modal sebagai berikut : 

“ Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk hutang atau modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publicauthorities maupun perusahaan swasta lainnya.” 

Menurut Sunariyah dalam Arbiyanto (2012:8), pengertian pasar modal 

adalah : 

“ Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu 

individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.jsx.co.id/
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(surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang 

ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan 

(entities) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga 

dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar 

modal sebagai emiten.” 

Pasar modal menurut Martono dan Harjito (2012:359) : 

“ Pasar modal adalah suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang 

baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka 

panjang yang diperdagangkan tersebut diwujudkan dalam surat-

surat berharga.” 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal merupakan suatu pasar atau tempat yang memperjualbelikan 

instrumen keuangan jangka panjang (surat berharga), baik dalam bentuk modal 

sendiri ataupun hutang yang dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun 

perusahaan swasta. 

2.5.2 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. 

Hampir semua negara di dunia ini memiliki pasar modal, yang bertujuan untuk 

menciptakan fasilitas bagi keperluan  industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaasn dan penawaran modal. 

 Peranan pasar modal menurut Sunariyah dalam Arbiyanto (2012:7) 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 
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4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian, dengan membeli sebagian kecil 

saham perusahaan publik. 

Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para pemodal 

secara lengkap. 

2.5.3 Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal (BEI) 

Suatu saham yang telah tercatat di bursa dapat dijual dan dibeli di lantai 

bursa. Agar perusahaan tercatat dalam bursa, perusahaan tersebut harus melalui 

proses penawaran perdana, yang diawali dengan penyampaian daftar emisi saham 

yang seringkali disebut Initial Public Offering (IPO). 

2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

Bagian dari surat-surat berharga (efek) yang paling banyak dipedagangkan 

pada pasar modal adalah saham. Saham merupakan sertifikat bukti kepemilikan 

suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan 

aktiva perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan kertas 

tersebut. 

 Definisi saham menurut Sundjaja dan Berlian (2011:436) : 

 “Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilik 

 seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.” 

 Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2008:6) : 

 “Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas.” 
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 Menurut Jogiyanto (2010:111) bahwa : 

 “Suatu perusahaan  dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk 

saham (stock).” 

2.6.2 Jenis-jenis Saham 

Saham yang diperjualbelikan di pasar modal banyak ragamnya dan dapat 

dibedakan melalui cara pengalihan dan manfaatnya. Sehingga para investor dapat 

memilih jenis saham yang cocok untuk berinvestasi. Menurut Rusdin (2006:69) 

ada beberapa sudut pandang membedakan saham, yaitu: 

1. Berdasarkan atas cara peralihannya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, 

yaitu: 

a. Saham atas tunjuk (Brearer Stock) 

 Saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain. 

b. Saham atas nama (Registered Stock) 

 Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara 

pengalihannya harus dengan prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen 

peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. 

Apabila terjadi kehilangan , pemegang saham tersebut dengan mudah 

mendapat penggantian. 

2. Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

 Saham biasa merupakan jenis efek / surat berharga yang paling 

sering diperdagangkan oleh emiten untuk memperoleh dana dari 

masyarakat dan juga merupakan jenis saham yang paling populer di 

pasar modal. Pemegang surat berharga ini mempunyai hak suara 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham biasa 

menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen 
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dan hak atas keuangan perusahaan setelah dilikuidasi dibandingkan 

dengan saham preferen. Saham biasa dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu: 

1) Blue Chip Stock 

Saham yang memiliki kualitas atau ranking investasi yang 

tinggi dan biasanya saham perusahaan besar dan memiliki 

reputasi baik, mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan 

konsisten dalam membayar dividen. 

2) Income Stock 

Saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan 

dapat membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang 

dibayarkan pada tahun sesbelumnya. 

3) Growth Stock 

Saham dari emiten merupakan pemimpin dalam industrinya 

dan beberapa tahun terakhir berturut-turut mampu mendapatkan 

hasil diatas rata-rata. 

4) Cyclical Stock 

Saham yang mempunyai sifat mengikuti pergerakan situasi 

ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. Selama 

ekonomi makro mengalami ekspansi, emiten saham ini akan 

mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi, juga dengan 

kondisi sebaliknya. 

5) Defensive Stock 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro, 

maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi saham ini 

tetap tinggi. Hal ini disebabkan karena emiten mampu 

menghasilkan pendapatan yang tinggi meskipun di masa resesi. 

6) Speculative Stock 

Saham yang emitennya tidak dapat secara konsisten 

mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun. 
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b. Saham Preferen (Preferen Stock) 

 Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara 

obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini sering disebut dengan 

sekuritas campuran. Saham preferen sama dengan saham biasa karena 

tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mewakili kepemilikan 

dari modal. Saham preferen terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

1) Commulative Preferred Stock 

Saham ini memberikan kepada pemiliknya atas pembagian 

dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu presentasi atau 

jumlah tertentu. 

2) Non Commulative Preferred Stock 

Saham ini memberikan prioritas dalam pembagian dividen 

sampai pada suatu presentasi atau jumah tertentu, tetapi tidak 

bersifat kumulatif seperti saham preferren diatas. 

2.6.3 Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah 

perusahaan (emiten) pada waktu tertentu. Harga saham adalah harga yang 

dibentuk oleh penjual dan pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. 

Analisis saham bertujuan  untuk menaksir nilai instrinsik suatu saham dan 

kemudian membandingkan dengan harga saham saat ini (current market price) 

dari saham tersebut. Selain nilai instrinsik, terhadap empat konsep yang 

memberikan maknna berbeda menurut Helfert (2011:447) yaitu: 

1. Nilai pari atau nominal (par value/face value), yaitu merupakan nilai yang 

tercantum dalam sertifikat saham tersebut. 

2. Nilai buku (book value) menunjukkan aktiva bersih (net asset) per lembar 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai buku per lembar saham 

(book value per share) tidak menunjukkan ukuran kinerja saham yang 

penting, tetapi nilai buku per lembarsaham dapat mencerminkan berapa besar 

jaminan yang akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan penerbit 

saham dilikuidasi. 
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3 Nilai instrinsik (fair value) adalah nilai saham yang menunjukkan present 

value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. 

4 Nilai pasar (market value) harga saham biasa yang terjadi di pasar modal. 

Harga dibentuk oleh penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi. 

 Menurut Anatoli Karvof dalam Sutrisno (2012:122) pedoman yang 

dapat digunakan dalam menentukan harga saham sebagai berikut: 

1. Apabila nilai instrinsik < harga saham saat ini, maka saham dinilai 

undervalued (harganya terlalu rendah), dan karena saham tersebut harus 

dibeli atau ditahan jika saham tersebut harus dimiliki. 

2. Apabila nilai instrinsik > harga saham saat ini, maka saham dinilai 

overvalued (harganya terlalu mahal), dan karenanya saham tersebut harus 

dijual. 

Apabila nilai instrinsik = harga saham saat ini, maka harga saham tersebut 

wajar dalam kondisi keseimbangan. 

2.6.4 Jenis-jenis Harga Saham 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang 

diperlukan tersebut adalah harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga 

saham. 

 Harga dari suatu saham digambarkan dengan nilai pasar (value market). 

Dimana nilai pasar (value market) yaitu harga saham biasa yang terjadi di pasar 

modal atas dasar permintaan dan penawaran, seperti yang dinyatakan oleh van 

Horne dan Wachowichz (2005:543), bahwa: 

 “The market value per share is the current price at which the stock is 

traded” 

Artinya bahwa nilai pasar itu merupakan nilai sesungguhnya digunakan 

dalam transaksi perdagangan saham. 
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Keputusan investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya 

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa baik 

secara individu, kelompok, maupun gabungan. Bentuk informasi historis yang 

dipandang secara tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham dimasa 

lalu adalah suatu indeks harga saham yang memberikan deskripsi harga-harga 

saham pada suatu saat tertentu maupun dalam periode tertentu pula. 

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham. Menurut Sunariyah dalam Arbiyanto (2012:127), 

bahwa harga saham yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Harga Nominal 

Harga nominal ini merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Besarnya 

harga nominalnya biasanya tergantung keinginan emiten. 

2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga sebelum harga saham dicatat di 

bursa (harga yang ditawarkan pada para investornya). Besarnya 

harga perdana tergantung pada persetujuan antara emisi dan 

penjamin emisi. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar merupakan harga jual antara investor yang satu dengan 

investor lainnya setelah dicatat di bursa. Transaksi ini melibatkan 

emiten dan penjamin emisi. Harga pasar memiliki ketergantungan 

pada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar sekunder. 

2.6.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Para pemodal harus memahami kondisi ekonomi nasional suatu negara 

tempat mereka akan berinvestasi. Menurut Harianto (2011:172), menyatakan: 

“Kondisi perekonomian merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau memberikan dampak pada pendapatan dan 

biaya perusahaan, serta mempengaruhi permintaan dan penawaran 

terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.” 
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 Menurut Alwi dalam Arbiyanto (2013,17), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi harga saham, antara lain: 

1. Faktor Internal (Lingkungan Mikro) 

 Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan 

penjualan. 

 Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan uang. 

 Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of 

director announcements) seperti perubahan dan pergantian 

direktur, manajemen, dan struktur organisasi. 

 Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan 

merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian 

dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya. 

 Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset data, dan 

penutupan usaha lainnya. 

 Pengumuman ketenagakerjaan (labour investment), seperti 

negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

 Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan 

laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, 

earning per share (EPS) dan dividend per share (DPS), price 

earning ratio, net profit margin, return on assets (ROA), dan 

lain-lain. 

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro) 

 Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 
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 Pengumuman hukum (legal announcement), seperti tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dann 

tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 

 Pengumuman industri sekuritas (securities announcement), 

seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau 

harga saham perdagangan, pembatasan/penundaan trading. 

 Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya 

pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. 

 Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

 

2.7 Indeks Harga Saham Gabungan  

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggambarkan suatu rangkaian 

informal histories mengenai pergerakan harga saham gabungan sampai pada 

tanggal tertentu. Para investor sering men ggunakan IHSG sebagai patokan dalam 

berinvestasi karena dengan IH SG investor dapat menentukan apakah saat yang 

tepat untuk berinvestasi sudah tiba dan kapankah saat investasi dihentikan, 

kenaikan indeks harga saham gabungan yang terus menerus menandakan bahwa 

pasar yang sedang bullish dan indeks harga saham gabungan yang menurun 

adalah indikator bahwa pasar sedang bearish. 

Rumus untuk menghitung indeks harga saham gabungan (IHSG):  

 .......................(Widoatmodjo, 2010:243)  

Keterangan :  

∑Ht = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku 

∑H0 = Total harga semua saham pada waktu dasar 
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2.8 Hubungan Antar Variabel 

2.8.1 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan 

Harga saham mempengaruhi nilai tukar uang melalui permintaan uang 

(money demand equation) yang membentuk suatu basis model alokasi portofolio 

dan moneter dari determinasi nilai tukar uang. 

Menurut Sri Adiningsih dalam Sutrisno (2012 182) bahwa, menurunnya 

kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS memiliki pengaruh 

negatif terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan termasuk pasar modal. 

Naiknya tingkat bunga akan mengurangi pemodal untuk melakukan investasi di 

pasar modal. 

Perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda 

terhadap jenis saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan 

saham yang lainnya terkena dampak negatif. Kenaikan kurs dolar AS yang tajam 

terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki hutang 

dalam dolar AS, sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. Sementara 

itu, emiten yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan 

kurs dolar AS tersebut. Ini berarti, harga saham emiten yang terkena dampak 

negatif akan mengalami penurununan di Bursa Efek, dan emiten yang terkena 

dampak positif akan meningkat harga sahamnya. 

Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap dolar AS menandakan 

bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah  dapat 

terjadi apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, 

sehingga dolar AS akan menguat dan akan menurunkan Indeks Harga Saham 

Gabungan di BEI. Hal ini tentunya menambah resiko bagi investor apabila hendak 

berinvestasi di bursa saham Indonesia. Investor tentunya akan menghindari resiko, 

sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual dan menunggu hingga 

situasi perekonomian dirasakan membaik. Aksi jual yang dilakukan investor ini 

akan mendorong penurunan indeks harga saham di BEI dan mengalihkan 

investasinya ke dolar Amerika (Jose Rizal, dalam Sutrisno (2012). 
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2.8.2 Pengaruh Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan 

Angka indeks tidak akan terlepas dari Amerika Serikat (AS) yang 

merupakan salah satu pusat perekonomian dunia, dimana gejolak ekonomi apapun 

yang terjadi disana, pasti mempunyai efek atau pengaruh terhadap negara lainnya 

termasuk Indonesia. Oleh sebab itu indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

merupakan faktor makro internasional yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Nugraha dan Wahyu (2015) meneliti tentang suku bunga SBI, nilai tukar, 

dan Indeks pasar dunia pada IHSG di BEI. Hasil penelitian suku bunga SBI dan 

nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif pada IHSG. Sementara itu, Indeks 

Dow Jones dan indeks Nikkei 225 secara parsial berpengaruh positif pada IHSG. 

 

2.8.3 Pengaruh Indeks Nikkei 225 Terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan 

Perekonomian Indonesia sendiri saat ini sudah semakin terintegrasi dalam 

perekonomian global. Jepang adalah negara tujuan ekspor terbesar Indonesia 

(Ardian Agus, 2010). Perubahan keadaan perekonomian di negara Jepang tentu 

akan memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

Indonesia”. Apabila perekonomian negara tersebut mengalami keadaan resesi, ini 

tentu akan menyebabkan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut ikut 

menurun, sebab konsumen di negara tersebut dalam keadaan ekonomi yang 

sedang mengalami resesi tentu akan mengurangi tingkat pengeluarannya. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian sebelumnya 

No Nama Judul Hasil penelitian  Sumber 

1 I Wayan Wahyu 

Nugraha(1) 

Made Rusmala 

Dewi(2)  
(2015) 

Pengaruh suku 

bunga sbi, nilai 

tukar, dan 

Indeks pasar dunia 
pada ihsg di bei 

suku bunga SBI dan 

nilai tukar secara parsial 

berpengaruh negatif pada 

IHSG. Sementara itu, Indeks 
Dow Jones dan indeks 

Nikkei 225 secara parsial 

Jurnal Manajemen, 

Strategi Bisnis dan 

Kewirausahaan Vol. 

9, No. 34 1, Februari 
2015 
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berpengaruh positif pada IHSG.  

2 M. Taufiq & 
Batista Sufa Kefi 

(2015) 

Pengaruh inflasi, 
bi rate dan kurs 

terhadap 

Indeks harga 

saham gabungan 

inflasi dan kurs berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 

terhadap IHSG, sedangkan BI 

rate berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap terhadap 
IHSG 

Jurnal STIE 
Dharmaputra 

Semarang 

 

3 Alkhairani (2014)  Pengaruh indeks 
Nikkei, Indeks 

Strait Times dan 

Indeks Hang Seng 

terhadap IHSG, 
periode 2009-

2011 

Hasil penelitiannya indeks 
Nikkei dan indeks Hang Seng 

berpengaruh negatif terhadap 

IHSG, sedangkan indeks Strait 

Times berpengaruh postif 
terhadap IHSG periode 2009-

2011 

Jurnal EMBA Vol 2 
No IV 

4 Phaisarn 

Sutheebanjard and 

Wichian 

Premchaiswadi 
(2010) 

Analysis of 

Calendar Effects: 

Day-of-the-Week  

Effect on the 
Stock Exchange 

of Thailand (SET)  

Hasil penelitian ini memberikan 

bukti secara empiris  

hari dan minggu memiliki 

pengaruh signifikan pada 
indeks SET dengan 

persen tertinggi kesalahan 

prediksi pada hari Senin dan 

terendah persen kesalahan 
prediksi pada Jumat 

International Journal 

of Trade, Economics  

and Finance, Vol. 1, 

No. 1, June, 2010  
2010-023X  

 

5 Nicolas P.B. 
Bollen, Robert E. 

Whaley, 

 (1999) 

Do expirations of 
Hang Seng Index 

derivatives 

affect stock 

market volatility 

hasil return saham varians 
menunjukkan bahwa  

kontrak HSI tidak 

meningkatkan volatilitas pasar 

saham. 

Journal 7 1999 453–
470 Pacific-Basin 

Finance  

 

6  Kasilingam 

Lingaraja1, 
Murugesan 

Selvam2 and 

Sankaran 

Venkateswar3 
(2015) 

 An Empirical 

Examination of 
Returns on Select 

Asian Stock 

Market Indices 

Studi ini memiliki implikasi 

bagi investor institusi asing, 
manajer portofolio, regulator 

dan pembuat kebijakan. Hasil 

korelasi menunjukkan 

hubungan tinggi diantara enam 
indeks pasar saham Asia 

 Journal of Applied 

Finance & Banking, 
vol. 5, no. 2, 2015, 

97-101 ISSN: 1792-

6580 (print version), 

1792-6599 (online) 
Scienpress Ltd, 2015 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan bursa saham global. Globalisasi telah memungkinkan investor darinegara  

lain (asing) untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya bursa-bursa yang 

berdekatan lokasinya. Oleh karena itu, perubahan di satu bursa juga akan 

ditransmisikan ke bursa negara lain, dimana bursa yang lebih besar akan 

mempengaruhi bursa yang kecil. 

Diperkenalkannya investor asing ke pasar tentu saja berfungsi sebagai  

katalis yang mendorong investasi lokal. Investasi asing berpengaruh dalam 

menyorot perusahaan yang memberikan informasi keuangan paling transparan dan  
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valuasi terbaik, masuknya dana-dana asing ke pasar-pasar baru berpengaruh jelas  

dan menguntungkan bagi pertumbuhan dan struktur pasar. 

Kenaikan kurs dolar AS yang tajam terhadap rupiah akan berdampak 

negatif terhadap emiten yang memiliki hutang dalam dolar AS, sementara produk 

emiten tersebut dijual secara lokal. Sementara itu, emiten yang berorientasi ekspor 

akan menerima dampak positif dari kenaikan kurs dolar AS tersebut. Ini berarti, 

harga saham emiten yang terkena dampak negatif akan mengalami penurununan 

di Bursa Efek, dan emiten yang terkena dampak positif akan meningkat harga 

sahamnya.  

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian sebelumnya maka penulis 

menduga adanya keterkaitan antar masing-masing variabel independen dan 

keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan 

menggunakan regresi linier berganda akan diuji pengaruh nilai tukar rupiah 

Indeks Dow Jonesdan Indeks Nikkei 225 serta dampaknya terhadap IHSG di BEI 

baik secara simultan maupun parsial. Untuk lebih memahami kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pasar Modal 

Makro Luar Negeri Makro dalam Negeri 

Indeks Nikkei 225 
Inflasi 

Indeks Dow Jones 
Suku bunga 

Nilai tukar rupiah per 

dolar AS 

IHSG 
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2.11 Hipotesis 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang di 

kemukakan di atas, maka hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah : 

“Nilai tukar rupiah per dolar AS, indeks Dow Jones dan indeks Nikkei 225 

terhadap IHSG di BEI.” 


