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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Investasi dapat diartikan sebagai suatu komitmen penempatan dana 

pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan dating (Darmadji dan Fakhruddin:111). 

Semakin maju dan berkembangnya suatu peradaban masyarakat, maka objek-

objek investasi dalam hal jenis maupun kecanggihan semakin berkembang. 

Oeh karena itu dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tertentu agar 

aktivitas investasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan  

Di era tradisional, aktivitas “investasi” lebih identik menyimpan uang 

dibawah bantal, membeli perhiasan, atau membeli tanah.Seiring dengan 

majunya masyarakat, objek investasi pun tumbuh dan berkembang sehingga 

masyarkat mulai familiar dengan menabung di bank (Tabanas, Taska), 

deposito berjangka, dan lain-lain. Masyarakat yang telah maju dan 

berkembang tidak hanya berhubungan dengan bank, namun mulai mengenal 

berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan 

berbagai surat berharga bentuk lainnya (Darmadji dan Fakhruddin:111).Pasar 

modal merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan surat berharga 

jangka panjang, baik dalam bentuk utang (Obligasi), maupun modal sendiri 

(saham). 
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Sebelum kita berinvestasi saham,  kita seharusnya mengetahi apa 

tujuan kita berinvestasi. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap 

ini, pertama adalah tingkat pengembalian yang kita harapkan atau expected 

rate return, kedua adalah tingkat resiko atau rate of risk, dan ketersediaan 

jumlah dana yang diinvestasikan. Apabila dana cukup tersedia, maka investor 

menginginkan pengembalian yang maksimal dengan resiko tertentu. 

Umumnya, hubungan antar resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan 

bersifat linear, artinya semakin tinggi tingkat resiko, maka semakin tinggi 

tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Saham adalah bukti penyertaan modal berupa kepemilikan dalam 

perusahaan. Saham terbagi menjadi dua jenis yang pertama saham biasa 

(common stock) yaitu saham yang menempatkan pada posisi paling junior 

dalam pembagian dividendan hak atas harta kekayaanperusahaan apabila 

perusahaan tersebut di likuiditasi (Darmadji dan Fakhruddin:7) sedangkan 

saham preferen (preferred stock) yaitu saham yang memiliki karateristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa mendapatkan 

penghasilan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendtangkan 

hasil seperti yang dikehendaki investor)(Darmadji dan Fakhruddin:7). 

Menurut Rahardjo (2006) investor yang memiliki saham, baik itu saham biasa 

maupun saham preferen akan mendapatkan bagian keuntungan yang 

diperoleh dari perusahaan dalam bentuk deviden. Pembagian deviden yang 

dilakukan oleh perusahaan apabila kinerja kauangan perusahaan cukup bagus 

dan sudah mampu membayar kewajiban keuangan lainnya. 
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Perdagangan saham saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi informasi.Kemajuan 

teknologi informasi telah banyak membantu transaksi-transaksi di pasar 

modal. Setiap investor dapat melakukan investasi dengan mudah tanpa harus 

datang langsung ke tempat tujuan berinvestasi.Jadi, perputaran modal dalam 

suatu negara tidak hanya berasal dari investor dalam negeri saja tetapi juga 

berasal dari investor luar negeri. Setiap kejadian baik di bidang ekonomi, 

politik, dan keamanan yang terjadi di dalam dan luar negeri nantinya akan 

mempengaruhi pasar modal di suatu negara. Jika suatu kejadian direspon 

positif oleh para pelaku pasar maka kejadian tersebut akan membawa dampak 

yang baik pula dalam transaksi di pasar modal. 

Salah satu cara dalam mengoptimalkan return adalah dengan 

membentuk portofolio. Menurut Halim (2005), dalam setiap tahap 

pembentukan portofolio dilakukan identifikasi terhadap efek-efek mana yang 

akan dipilih dan berapa porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-

masing efek tersebut. Kondisi yang baik di pasar modal diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang baik bagi para investor. Namun, lain halnya 

jika suatu kejadian direspon negatif maka hal ini juga akan berimbas kurang 

baik dalam pasar modal. Sebelum terjadinya krisis ekonomi di Indonesia 

tahun 1997, saham-saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau sekarang dikenal 

dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak diminati oleh para investor. 

Idealnya, pasar modal merupakan sumber keuntungan baik bagi para emiten 

maupun investor. Tetapi, kondisi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan 
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perubahan yang sebaliknya. Banyak investor yang menderita kerugian besar. 

Perusahaan emiten juga mengalami hal yang sama dan hal ini tercermin dari 

harga sahamnya yang mengalami penurunan tajam. 

Risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan 

hasil investasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan apapun (Rahardjo, 

2006:9). Menurut Halim (2005:42), berpendapat bahwa risiko merupakan 

besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan 

tingkat pengembalian aktual dan jenis risiko dibedakan menjadi dua yaitu 

risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis merupakan 

risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena 

fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat 

mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis merupakan 

risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko 

ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. 

Perubahan perubahan harga saham perusahaan dapat ditentukan oleh 

faktor yang terkait dengan kondisi teknikal perusahaan, dalam hal ini 

adalahfaktor-faktor kebijakan pemerintah, kurs, kondisi politik, ekonomi, 

PDB, dan sebagainya. Apablia tingkat suku bunga tinggi, maka para investor 

akan lebih tertarik untuk menyimpan uang mereka di bank, dimana tingkat 

kenaikan suku bunga bank seiring dengan tingkat kenaikan suku bunga dan 

sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah, maka para investor akan lebih 

memilih berinvestasi di saham.  
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Jadi, secara garis besar peningkatan suku bunga  juga tidak baik 

terhadap kondisi ekonomi sebuah negara. Jika suku bunga  naik maka 

kecenderungan bank-bank akan menginvestasikan sebagian kasnya untuk SBI 

dikarenakan bank lebih memilih investasi yang bebas dari risiko sebab jika 

bank memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan atau industri-

industri kecil maka investasi tersebut akan memiliki risiko yaitu risiko gagal 

bayar. Hal tersbut bertentangan dengan tugas dari bank itu sendiri yaitu 

sebagai penyalur dana bagi perusahaan-perusahaan agar dapat meningkat 

produktivitas negara, menghidupkan industri-industri mikro untuk menjadi 

lebih baik, dan juga dapat menurunkan tingkat inflasi. Begitu juga dengan 

perubahan nilai tukar. Jika dikatkan dengan risiko investasi, rupiah yang 

mengalami penurunan nilai, cenderung akan menigkatkan risiko investasi. 

Jadi, hubungannya negatif. Hal ini dikarenakan jika rupiah digunakan dalam 

proses produksi biayanya akan semakin mahal diakibatkan oleh pelemahan 

nilai tukar rupiah. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga bahan baku. 

Kenaikan bahan baku otomatis juga akan meningkatkan biaya produksi 

perusahaan dan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. Jadi, tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan 

menurun dan kejadian tersebut dapat dilihat oleh investor sebagai salah satu 

risiko. Kecenderungan peningkatan risiko dapat mempengaruhi harga saham 

suatu perusahaan. 

Pemerintah juga memiliki peran dalam kestabilan rupiah. Dalam 

Puspopranoto, (2004:219) sistem nilai tukar dibagi menjadi dua yaitu niai 
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tukar mengambang bebas dan nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar 

mengambang bebas diartikan pemerintah tidak melakukan intervensi di pasar 

valas dan membiarkan nilai tukar dikedalikan sepenuhnya oleh kekuatan-

kekuatan pasar bebas. Nilai tukar mengambang terkendali dapat diartikan 

bahwa pemerintah kadangkala melakukan intervensi sebagai upaya untuk 

mencegah pergerakan nilai tukar yang dipandang ekstrim atau bertentangan 

dengan kepentingan nasional. 

Sementara itu, faktor yang mempengaruhi risiko tidak sistematis salah 

satunya adalah likuiditas perusahaan.Kemampuan likuiditas keuangan antar 

perusahaan berbeda-beda. Menurut Rahardjo (2006:110), kriteria perusahaan 

yang mempunyai posisi keuangan kuat adalah mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya kepada pihak luar secara tepat waktu, mampu menjaga kondisi 

modal kerja yang cukup, mampu membayar bunga dan kewajiban deviden 

yang harus dibayarkan. Rasio likuiditas bertujuan menaksir kemampuan 

keuangan perusahaan dalam memenuh kewajiban jangka pendek dan 

komitmen pmbayaran keuangannya. Semakin tinggi rasio likuiditas akan 

diminati oleh para investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang 

cenderung akan naik karena tingginya permintaan. Kenaikan harga saham ini 

mengindikasikan meningkatnya kinerja perusahaan dan hal ini juga akan 

berdampak pada para investor karena mereka memperoleh tingkat 

pengembalian yang tinggidari investasinya. 

Halim (2003:47), mengemukakan ada beberapa faktor yang 

mmpengaruhi risiko saham, yaitu: risiko bisnis yang merupakan risiko yang 
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timbul akibat mnurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Risiko likuiditas 

berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera 

diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.Risiko tingkat suku 

bunga merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang 

berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga 

instrument pasar modal. Risiko pasar merupakan risiko yang tinggal akibat 

kondisi prekonomian suatu negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi 

dan kondisi perekonomian lain.  

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan PDB, dimana indikator tersebut 

untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, indikator yang 

digunakan adalah nilai produk nasional bruto per kapita. Semakin tinggi nilai 

ini maka semakin makmurnegara yang bersangkutan. Lebih tepat lagi apabila 

yang digunakan sebagai indikator kemakmuran masyarakat adalah nilai 

produk nasional bersih yaitu setelah penyusutan barang- barang kapital 

buatan manusia juga diperhitungkan. Semakin tinginya PDB maka menjadi 

peluang perusahaan dalam mengembangakan usaha yang dijalankan sehingga 

memberikan peluang untuk peningkatan harga saham yang ditawarkan 

kepada masyarakat atau investor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul, ”Dampak Suku Bunga, Kurs dan 

PDB Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Food and 

Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan suku bunga, kurs, PDB perkapita dan harga 

saham pada Perusahaan Food and Beverages pada tahun 2009 - 2013? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga, kurs dan PDB perkapita terhadap harga 

saham di Perusahaan Food and Beverages pada tahun 2009 – 2013 ? 

 

C.  Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan agar tidak meluasnya pokok masalah yang 

akan dibahas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh suku bunga, 

kurs dan PDB terhadap harga saham terhadap perusahaan food and beverages 

dalam kurun waktu selama empat tahun yaitu tahun 2009 - 2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perkembangan suku bunga, kurs, PDB perkapita dan 

harga saham pada Perusahaan Food and Beverages pada tahun 2009 – 

2013. 

b. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga, kurs dan PDB perkapita 

terhadap harga saham di Perusahaan Food and Beverages pada tahun 

2009 – 2013. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

mengambil keputusan investasi di pasar modal. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi baru 

dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham. 

 

 


