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A. Latar Belakang 

               Investasi di pasar modal bagi investor masih memberikan potensi 

keuntungan sangat tinggi. Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan 

investasi yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan optimal bagi investor. 

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu 

atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat 

memperoleh penghasilan dan peningkatan nilai investasi. (Hismendi, 2013, 1) 

    Pasar Modal memiliki peran bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan 

dana dari masyarakat pemodal atau investor. (Pasaribu, 2014, 5) 

   Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada segi keuangan 

seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, 

masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan 

karakteristik keuntungan masing-masing segi keuangan  yang diminati. 

Kegiatan investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung 

maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal 

mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. 
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      Bagi para investor, melalui pasar modal dapat memilih obyek 

investasi dengan beragam tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang 

dihadapi, sedangkan bagi para penerbit (issuers atau emiten) melalui pasar 

modal dapat mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang 

kelangsungan usaha. Salah satu kegiatan investasi yang dapat dipilih oleh 

investor adalah berinvestasi di pasar modal. Di Indonesia, investor yang 

berminat untuk berinvestasi di pasar modal dapat berinvestasi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia sendiri merupakan penggabungan dari 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 1 Desember 2007. 

Penggabungan ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas operasional dan 

transaksi. (Fitriawati, 2009, 16) 

      Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap bagi investor 

tentang perkembangan bursa, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham 

melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham 

tersebut adalah indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai tujuh macam 

indeks saham (www.idx.co.id) seperti Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), Indeks Sektoral,  Indeks LQ 45, Jakarta Islmic Index (JII), Indeks 

Kompas 100, Indeks BISNIS-27, Indeks PEFINDO 25, Indeks SRI-KEHATI, 

Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan, Indeks Individual. 

     Salah satu indeks yang sering diperhatikan investor ketika 

berinvestasi di Bursa Efek Indonesia adalah Indeks Harga Saham Gabungan. 

Hal ini disebabkan indeks ini berisi atas seluruh saham yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Oleh karena itu melalui pergerakan indeks harga saham 

http://www.idx.co.id/
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gabungan, seorang investor dapat melihat kondisi pasar apakah sedang 

bergairah atau lesu. Perbedaan kondisi pasar ini tentu memerlukan strategi 

yang berbeda dari investor dalam berinvestasi. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi indeks saham, antara lain perubahan tingkat suku bunga Bank 

Sentral, keadaan ekonomi global, tingkat harga energi dunia, kestabilan 

politik suatu negara, dll. (Pasaribu, 2014, 10) 

 Pergerakan IHSG tahun 2009-2014 dapat diketahui pada data dibawah ini 

sebagai berikut : 

        Tabel 1.1  Pergerakan IHSG Tahun 2009-2014 

  

 

   Sumber : IHSG BEI, data diolah tahun 2015 

    Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pergerakan Indeks 

Harga Saham Gabungan dari tahun 2009 sampai tahun 2014 selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini diesebabkan karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan berpengaruh 

positif sehingga menjadikan pergerakan IHSG yang terus meningkat nilainya. 

    Beberapa variabel yang sering digunakan dalam melakukan analisis 

ekonomi makro antara lain BI rate, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, 

tingkat kurs rupiah, pendapatan masyarakat dan lain-lain. BI rate merupakan 

salah satu instrument moneter sebagai cerminan sikap atau respon kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh BI dan patokan bagi bank atau lembaga-

lembaga keuangan lainnya di Indonesia dalam menentukan suku bunga 

pinjaman.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,014.07 3,095.13 3,746.07 4,118.83 4,606.25 4,937.46 
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     Menurut (Halim, 2005), BI rate mempengaruhi resiko saham, hal ini 

disebabkan karena seorang investor dalam memilih alternatif investasi akan 

cenderung memilih investasi yang menguntungkan, jika BI rate lebih tinggi 

daripada return saham maka akan lebih menguntungkan memilih investasi 

yang bebas resiko seperti menyimpan uang di Bank Indonesia daripada 

investasi yang penuh resiko seperti saham. Ketika BI rate tinggi maka return 

atau tingkat pengembalian saham akan cenderung rendah. Dan BI rate yang 

cenderung naik maka pergerakan IHSG akan menurun karena banyak 

masyarakat atau calon investor akan cenderung menabung ke sektor 

perbankan atau menyimpan dana di Bank Indonesia.      

  Selain BI rate, tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang 

paling penting karena dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya 

produksi dan tingkat kesejahteraan. Bahkan satu rezim kabinet pemerintahan 

dapat jatuh hanya karena tidak dapat menekan dan mengendalikan lonjakan 

tingkat inflasi. Laju kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti adanya peningkatan jumlah uang beredar.  

  Tingkat inflasi naik maka investor atau masyarakat banyak 

menanamkan modalnya pada sektor riil atau perusahaan bahkan membeli 

perusahaan yang sekiranya menguntungkan, hal ini berpengaruh terhadap 

pergerakan IHSG bisa jadi positif dan bisa jadi negatif karena mayoritas 

investor akan membeli perusahaan misalnya melalui saham perusahaan di 

pasar modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan saham lainnya 

adalah nilai kurs. (Ardian, 2010, 24) 
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   Nilai kurs juga mempengaruhi resiko saham. Perubahan nilai kurs 

timbul apabila terdapat perubahan kurs antara transaksi dan penyelesaian pos 

moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Tingkat 

keuntungan yang diharapkan dari adanya investasi akan menurun dengan 

cepat jika nilai kurs berubah tajam, sehingga bagi para pelaku ekonomi 

semakin rendah tingkat perubahan nilai  kurs adalah semakin baik. 

      Hal ini akan mempengaruhi keputusan seorang investor dalam 

berinvestasi. Seorang investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

yang mempunyai kinerja yang baik karena dapat meningkatkan kekayaan 

bagi pememgang sahamnya. Kurs mata uang rupiah terhadap dollar  melemah 

maka dampaknya terhadap IHSG adalah bisa jadi berpengaruh baik dan 

buruk, perusahaan asing bisa jadi keluar bahkan masuk karena adanya kurs 

yang melemah dalam artian kurs melemah justru angkanya naik. Nilai kurs 

yang melemah juga mempengaruhi munculnya permasalahan ekonomi. 

(Fitriawati, 2009, 22) 

      Faktor lain seperti saham asing yaitu Indeks Dow Jones yang menjadi 

patokan dalam pergerakan saham lokal maupun salam dari Negara-negara 

lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempengaruh Indeks Harga 

Saham Gabungan. Sehingga pengaruh dari Indeks Dow Jones dapat 

mempengaruhi dan memotivasi investor dalam kebijakan alokasi dana. Bursa 

asing kini telah hadir dalam bentuk dua sisi bagi para manajer investasi di 

Indonesia yaitu bentuk tantangan kebijakan alokasi dana dan bentuk peluang 
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ekulibrium risiko dan tingkat pengembalian instrument investasi alternatif. 

(Pasaribu, 2014, 7) 

           Disamping pengetahuan tentang faktor fundamental BI rate dan inflasi, 

tambahan pertimbangan lain bagi investor adalah indikator kegiatan di bursa 

yang diterjemahkan dalam bentuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Apabila IHSG berada pada angka yang cukup tinggi, maka hal ini dapat 

diartikan kondisi pasar sedang dalam keadaaan ramai, sedangkan sebaliknya 

bila indeksnya rendah atau menurun maka bisa diartikan pasar dalam keadaan 

lesu. 

       Karena globalisasi pasar modal, maka calon investor dan perusahaan 

penerbit (issuer) pada tahap emisi saham baru tidak hanya melakukan 

transaksi dalam ruang lingkup yang terbatas. Indeks bursa internasional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian indeks 

saham Indonesia. Namun bursa saham internasional tertentu berimplikasi 

negatif dan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dalam 

jangka pendek. (Fitriawati, 2009, 29). 

       Bersadarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan maka peneliti 

tertarik untuk meneliti 

 “Pengaruh BI Rate, Tingkat Inflasi, Kurs, dan Indeks Dow Jones Terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (Studi Kasus pada IHSG periode 2009-

2014)”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel 

makro ekonomi (BI rate, tingkat inflasi, kurs dan Indeks Dow Jones terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan. 

      Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh BI rate, tingkat inflasi, kurs dan Indeks Dow 

Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2009-

2014? 

2. Variabel manakah yang lebih besar pengaruhnya antara variabel tingkat 

inflasi, kurs dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) periode 2009-2014? 

C.  Batasan Masalah 

    Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan penelitian lebih terarah 

serta menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel makro ekonomi seperti BI rate, 

tingkat inflasi, kurs dan Indeks Dow Jones serta variabel saham 

gabungan yang konstan masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode yang diambil adalah 6 tahun periode Januari sampai dengan 

Desember 2009-2014. 
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D.  Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian mengenai Pengaruh BI rate, Tingkat Inflasi, Kurs, 

dan Indeks Dow Jones terhadap Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh BI rate, tingkat inflasi, kurs dan Indeks 

Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 

2009-2014. 

2. Mengetahui variabel yang lebih besar pengaruhnya antara variabel BI rate, 

tingkat inflasi, kurs dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) periode 2009-2014. 

E. Manfaat  Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya 

           Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan 

sumbangan pengetahuan mengenai pengaruh BI rate, tingkat inflasi, kurs 

dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

agar dapat memanfaatkan investasi dalam segala jenis dan macam 

investasi pilihan, karena dimasa kini maupun dimasa mendatang investasi 

sangat diperlukan. 

2. Manfaat Bagi Calon Investor 

      Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu: 

a. Memberikan pengetahuan mengenai kegiatan investasi dan hal-hal yang 

berdampak terhadap kegiatan investasinya terutama Indeks Harga 
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Saham Gabungan (IHSG) yang berlaku bagi investor untuk mengukur 

kinerja saham yang tercatat di bursa efek. 

b. Menambah informasi dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam 

kegiatan investasi khususnya pengaruh BI rate, inflasi dan bursa asing 

dalam pasar modal yang sangat beresiko. Selain itu pembahasan 

mengenai hal tersebut mudah-mudahan dapat menambah masukan bagi 

pihak yang bersangkutan. 

3. Manfaat Bagi Pemerintah 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam 

membuat kebijakan-kebijakan makro karena faktor-faktor makro ekonomi 

memiliki sensitivitas terhadap resiko investasi. 


