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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pasar modal memiliki peranan penting untuk meningkatkan aktivitas 

perdagangan  serta  kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap 

kepada masyarakat mengenai perkembangan bursa yang semakin meningkat saat 

ini. Pasar modal dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian suatu 

negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. 

Perkembangan pasar modal dapat dilihat dari salah satu indikator pada 

pasar modal yaitu instrumen saham. Apabila saham meningkat maka 

mengindikasikan terjadinya pertumbuhan yang positif di pasar modal dalam 

negeri. Secara umum kinerja pasar modal dari waktu ke waktu mengalami 

peningkatan kinerja, walaupun cenderung berfluktuasi. Pasar modal Indonesia 

bergerak cepat seiring dengan kebangkitan era globalisasi yang diawali oleh 

perubahan drastis dari sistem ekonomi komunis ke sistem ekonomi pasar di 

negara-negara bekas komunis pada awal tahun 1989. 

Perkembangan kinerja pasar modal Indonesia dapat dilihat dari beberapa 

indikator pasar saham yang mempengaruhinya seperti jumlah emiten, kapitalisasi 
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pasar, IHSG, dan jumlah saham. Perkembangan kinerja pasar modal Indonesia 

berdasarkan data dari BEI (Bursa Efek Indonesia) selama sepuluh tahun terakhir  

yaitu dari tahun 2005 sampai 2012 kinerja pasar modal Indonesia mengalami 

fluktuasi, perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Kinerja Bursa Efek Indonesia 2005-2012 

 

Tahun 
Jumlah 

emiten 

Nilai kapitalisasi 

(Rp triliun) 

Jumlah saham 

tercatat (milyar) 
IHSG 

2005 336 801,25 712,99 1.162,63 

2006 344 1.249,07 924,5 1.805,52 

2007 383 1.988,33 1.128,2 2.745,82 

2008 396 1.076,49 1.374,4 1.355,40 

2009 398 2.019,36 1.465,6 2.534,35 

2010 420 3.247,09 1.894,8 3.703,51 

2011 436 3.537,29 2.198,1 3.821,99 

2012 460 4.092,23 2.326,6 4.281,86 

Sumber: www.idx.co.id (diunduh pada tanggal 31 Desember 2013) 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah emiten pada 

tahun 2005-2012 secara keseluruhan cenderung meningkat hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya perusahaan yang membutuhkan dana untuk menjual 

kepemilikan perusahaan pada pasar modal. Peningkatan tersebut disebabkan 

banyaknya perusahaan yang melakukan IPO ( Initial Public Offering) sehingga 

sahamnya dapat listing / tercantum di Bursa Efek Indonesia, hingga tahun 2012 

jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah 460. 

Nilai kapitalisasi pada tahun 2005 sampai 2007 cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 nilai kapitalisasi mengalami 

penurunan dalam satuan rupiah. Pada masa krisis ini, investor asing kurang 



3 
 

 

percaya pada perekonomian Indonesia sehingga banyak investor yang menarik 

dananya dari pasar saham Indonesia dan mengalihkan investasinya pada 

komoditas emas serta dollar Amerika Serikat. 

Jumlah saham yang tercatat pada tahun 2005-2012 secara keseluruhan 

cenderung meningkat walaupun pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di 

Amerika Serikat, tetapi tidak mempengaruhi jumlah saham yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Secara keseluruhan, pada tahun 2005-2007 perkembangan IHSG 

mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2008 perkembangan IHSG mengalami 

penurunan hingga mencapai nilai 1.355,40 akibat dari krisis ekonomi yang 

terjadi di Amerika Serikat. Pada masa krisis investor kurang tertarik untuk 

melakukan investasi di pasar modal karena tidak memberikan keuntungan seperti 

yang diharapkannya. 

Pada pasar saham terdapat indeks pasar yang merupakan indikator utama 

dalam pergerakan harga saham. Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa jenis 

indeks diantaranya adalah IHSG, indeks harga saham sektoral, indeks individu, 

dan indeks LQ45. Indeks LQ45 dan IHSG menggunakan metode perhitungan 

yang sama. IHSG dan Indeks LQ45 ditampilkan terus menerus melalui display 

wall di lantai bursa dan disebarluaskan ke data vendor melalui data feed. 

Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro 

karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat 

return yang diisyaratkan atas investasi tersebut dan kedua faktor tersebut sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Fluktuasi yang terjadi 
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di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi diberbagai variabel 

ekonomi makro seperti harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi 

investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas, dan tingkat return yang 

diisyaratkan investasi yang mana ketiga faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kinerja ekonomi makro. 

Ketika perubahan faktor makro ekonomi itu terjadi, investor akan 

mengkalkulasi dampaknya baik yang positif maupun negatif terhadap kinerja 

perusahaan beberapa tahun ke depan kemudian mengambil keputusan membeli 

atau menjual saham yang bersangkutan. Harga saham lebih cepat menyesuaikan 

diri daripada kinerja perusahaan terhadap perubahan variabel-variabel makro 

ekonomi. Faktor makro berubah secara mendadak dan sulit diprediksi serta dapat 

dating setiap saat. Faktor makro mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

perubahan kinerja perusahaan secara fundamental mempengaruhi harga saham di 

pasar. 

Iklim pertumbuhan ekonomi yang diiringi berkembangnya investasi 

berhubungan erat dengan inflasi. Investasi akan naik sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan iklim ekonominya baik, berarti 

mengindikasikan adanya masyarakat yang bersifat konsumtif yang artinya 

permintaan terhadap barang sangat tinggi kemudian karena sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat itu terbatas, maka terjadilah lonjakan harga 

yang artinya terjadi inflasi. 
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Selama tiga tahun terakhir, kondisi inflasi tahunan saat ini untuk kedua 

kalinya melebihi BI Rate (suku bunga acuan). Pertama kali terjadi per Desember 

2010 di mana BI Rate saat itu berada di level 6,5% sementara inflasi tahunan 

bertengger di level 6,96%. Kenaikan inflasi yang tinggi dapat menguras daya beli 

masyarakat sehingga dengan nilai rupiah yang sama, kuantitas barang yang 

diperoleh menjadi lebih sedikit. Pada investasi saham, saat inflasi dalam tren naik 

maka dampaknya paling dirasakan oleh sektor saham keuangan dan aneka 

industri. 

Peningkatan inflasi merupakan sinyal bahwa pendapatan pajak pemerintah 

akan menurun, tingkat peminjaman akan meningkat, dan dana yang dikeluarkan 

oleh pemerintah berkaitan dengan surat-surat hutangnya juga meningkat (Arifin, 

2005). Kondisi ini akan meningkatkan suku bunga dan peningkatan suku bunga 

akan menurunkan harga saham. Return saham memprediksi perubahan tingkat 

harga di masa yang akan datang atau dengan kata lain naik/turunnya harga saham 

merupakan prediksi tinggi rendahnya tingkat inflasi. 

Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di 

pasar saham. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan, jika 

peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat 

dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang 

“Pengaruh Inflasi terhadap Pengembalian Pasar Saham di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)? 

2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian 

Indeks LQ45? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Penentuan batasan penelitian dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti 

ini tidak terlalu melebar dari garis yang sudah ditentukan. Batasan penelitian ini 

adalah menggunakan data bulanan pada laju Inflasi, IHSG, dan Indeks LQ45. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengembalian pada 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

b. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengembalian pada 

Indeks LQ45. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi investor saham di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dana 

yang dimiliki akan ditanamkan di pasar saham atau diinvestasikan dalam 

bentuk lain. 

b. Bagi emiten yang sahamnya tercatat di BEI 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam bidang keuangan 

terutama dalam rangka mencapai tujuan manajemen yaitu 

memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan referensi untuk memperoleh informasi dan untuk penelitian lebih 

lanjut yang berkaitan dengan pengaruh inflasi terhadap pengembalian 

pasar saham. 

 


