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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan investasi belakangan ini sangatlah pesat, sarana investasi 

telah tersedia di berbagai macam sektor dan juga dalam berbagai macam bentuk 

yang bebas utuk dipilih oleh para investor. Pada realitasnya kegiatan investasi dapat 

dilakukan dalam bentuk aktiva keuangan yang telah tersedia untuk para investor 

yang akan menginvestasikan dana yang mereka miliki, ada dua jenis investasi pada 

aktiva keuangan yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi 

langsung ini misalnya bisa dilakukan dengan membeli aktiva keuangan suatu 

perusahaan secara langsung. Sedangkan investasi tidak langsung dilakukan dengan 

membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva 

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. 

 Investasi pada saham akan memberikan hak kepada investor untuk memiliki 

sebagian dari perusahaan yang menerbitkan efek tersebut, besarnya kepemilikan 

investor atas suatu perusahaan bergantung pada kuantitas saham yang dipegang 

oleh investor tersebut. Hal ini karena saham adalah termasuk efek penyertaan, efek 

yang merupakan sebutan dari surat berharga atau sekuritas di pasar modal. Pada 

pasar modal efek dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, efek 

penyertaan, efek utang, efek turunan, dan efek lain – lain. 

 Efek – efek ini diperdagangkan antar berbagai perusahaan maupun 

perorangan. Kegiatan perdagangan sekuritas atau efek telah dilakukan sejak tahun 
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1912 dimana Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah 

Hindia Belanda, dengan perjalanan yang begitu panjang hingga pada tahun 2008 

terbentuklah Brsa Efek Indonesia (BEI). Perdagangan efek diselenggarakan oleh 

Bursa Efek yang merupakan lembaga yang memfasilitasi pertemuan transaksi para 

penerbit ataupun penjual efek pada pembeli atau investor, hal ini dilaksanakan 

dalam rangka melakukan perdagangan efek antar berbagai perusahaan maupun 

perorangan untuk memperdagangkan efek – efek dari perusahaan – perusahaan 

yang telah terdaftar pada Bursa Efek dimana kegiatan tersebut merupakan peranan 

dari Bursa Efek. 

 Kegiatan transaksi perdagangan saham pada Bursa Efek akan tercermin 

pada dinamika indeks harga saham dimana merupakan indikator yang menunjukan  

pergerakan harga saham. Indikator utama dari pergerakan harga saham di Bursa 

Efek yang umum dipublikasikan ke masyarakat yaitu adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dimana pergerakan gabungan seluruh harga saham  yang 

terdaftar tercermin disini. Pergerakan dinamika indeks yang terjadi ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor – faktor ini 

berpengaruh pada perusahaan – perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek dan 

tergabung pada Indeks Harga Saham Gabungan. 

 Di dalam kegiatanya perusahaan – perusahaan yang ada tidak dapat terlepas 

dari dinamika unsur – unsur yang ada di sekitarnya yang berperan sebagai mata 

rantai ekonomi yaitu produsen, konsumen, pemasok dan juga pesaing, investor, 

maupun pemerintah yang mengeluarkan kebijakan serta regulasi untuk mengontrol 

kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat. Dengan demikian pasar modal 
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merupakan kegiatan yang sangat rentan dipengaruhi faktor internal yang dimaksud 

seperti faktor – faktor dari dalam perusahaan itu sendiri misalnya kinerja emiten 

yang bersangkutan, dan lain – lain. Kemudian  faktor eksternal diluar perusahaan 

yaitu faktor makro dan mikro ekonomi, serta faktor – faktor non ekonomi yang 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan. 

Dinamika makro ekonomi yang terjadi pada masyarakat dipandang sangat 

berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang juga akan 

mempengaruhi pasar modal baik secara langsung maupun tidak 

langsung.Perkembangan dinamika pada pasar modal salah satunya tercermin pada 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG sebagai indikator pasar modal 

berfluktuasi seiring dengan berubahnya dinamika variabel - variabel makro 

ekonomi pada realita yang terjadi. 

 

Tabel 1.1 Perkembangan IHSG dan Beberapa Indikator 
Makroekonomi di Indonesia Tahun 2004 – 2013 

Tahun IHSG Inflasi Suku Bunga Kurs PDB 
2004 1,000.23 6,40% 7,43% 9.290,00 2 295 826.20   
2005 1,162.64 17,11% 12,75% 9.879,00 2 774 281.10   
2006 1,805.52 6,60% 11,25% 9.065,00 3 339 216.80   
2007 2,745.83 6,59% 8,00% 9.372,00 3 950 893.20   
2008 1,355.41 11,06% 9,25% 11.005,00 4 948 688.40   
2009 2,534.36 2,78% 6,50% 9.447,00 5 606 203.40   
2010 3,703.51 6,96% 6,50% 9.036,00 6 446 851.90   
2011 3,821.99 3,79% 6,00% 9.113,00 7 419 187.10   
2012 4,316.69 4,30% 5,75% 9.718,00 8 229 439.40   
2013 4,274.18 8,38% 7,50% 12.250,00 9 083 972.20   

Sumber: IDX statistik, BI, dan BPS berbagai tahun diolah 

Tabel diatas menunjukan perkembangan IHSG dan vriabel makro ekonomi 

kurun waktu dari tahun 2004 sampai 2013 dengan berbagai dinamika yang terjadi. 
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Dapat dilihat bahwa data IHSG perkembangan pada kurun waktu tersebut walaupun 

dengan dinamika yang terjadi, IHSG pada tahun 2004 berada di posisi 1,000.23 dan 

ditutup pada posisi 4,274.18 pada tahun 2013 meskipun terjadi juga terjadi 

penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2008 dan 2013. Begitu juga variabel 

mekro ekonomi, terjadi fluktuasi pada variabel makro ekonomi yang ada, dalam 

kurun waktu 10 tahun inflasi mengalami fluktuasi dari awal tahun 2004 hingga 

akhir tahun 2013. Dinamika yang terjadi diikuti juga oleh variabel suku bunga dan 

kurs tukar rupiah terhadap dollar AS, sedangkan variabel PDB pada kurun waktu 

2004 sampai 2013 mengalami kenaikan yang stabil. 

Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada IHSG dapat disebabkan oleh 

faktor makro ekonomi maupun faktornon ekonomi seperti keadaan gejolak politik 

yang terjadi dan juga keamanan pada suatu negara. Beberapa variabel makro 

ekonomi berkontribusi pada fluktuasi IHSG diantaranya inflasi, suku bunga, kurs, 

dan PDB, dinamika keadaan makroekonomi tersebut dianggap berpengaruh 

terhadap fluktuasi IHSG. Kondisi yang disebut inflasi adalah kondisi dimana harga 

– harga mengalami kenaikan secara terus menerus, dengan demikian inflasi juga 

akan berdampak pada tingginya biaya operasional perusahaan yang berakibat 

profitabilitas rendah. Keadaan inilah yang membangun sentimen negatif para 

investor karena tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan pun juga akan 

rendah sehingga para investor enggan untuk menginvestasikan dananya terlebih 

dahulu ketika terjadi inflasi. 

Penelitian yang dilakukan Ahmad (2009 : 145) yang meneliti pengaruh 

inflasi, suku bunga domestik, suku bunga luar negri, dan kurs terhadap IHSG 
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menunjukkan hasil bahwa secara parsial tingkat inflasi  berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap terhadap index Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini dapat 

terlihat ketika pada tahun 2007 tingkat inflasi yang terjadi sebesar 6,59% IHSG 

berada pada posisi 2,745.83 dan kemudian pada tahun berikutnya yaitu  tahun 2008 

tingkat inflasi mengalami kenaikan yang pesat sebesar 11,06% dan hal ini 

berdampak pada penurunan IHSG yang cukup signifikan pada posisi 1,355.41, 

kemudian pada tahun 2009 terlihat perkembangan perekonomian yang membaik 

hingga tingkat inflasi turun hingga 2,78% dan IHSG kembali menguat ke posisi 

2,534.36, demikian pula hal ini terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2013. 

Pada tahun 2005 keadaan yang berbeda terjadi, kenaikan inflasi yang cukup 

signifikan sebesar 10,71% pada tahun 2005 diikuti dengan kenaikan IHSG sebesar 

162.4 dari tahun 2004 sebesar 1,000.23 ke tahun 2005 sebesar 1,162.64. Hal ini 

terjadi akibat imbas dari keberhasilan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 

menciptakan sentimen positif pada investor. Begitu juga yang terjadi pada tahun 

2009 IHSG pada posisi 2,534.36 dan  mengalami kenaikan di tahun 2010 pada level 

3,703.51 meskipun terjadi kenaikan inflasi pada tahun tersebut. Pemilu dapat 

menciptakan kegembiraan di pasar, terutama jika presiden terpilih dianggap pro 

pasar. Dalam dua tahun pemilu terakhir pasar modal di Indonesia selalu mendapat 

sentimen positif (Riset Danareksa, Berita Satu edisi 09 Januari 2014).   

Keadaan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari biasanya akan 

mempengaruhi para investor untuk menarik dananya dari investasi pada efek dan 

kemudian mengalihkan dananya ke tabungan di bank karena tingkat pengembalian 

dari bunga yang tinggi serta tingkat resiko yang akan ditanggung oleh pemilik 
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modal lebih rendah. Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Amos A. A. dan 

Hudi Prawoto (2004 : 49) dengan menganalisis pengaruh variabel kurs dan tingkat 

suku bunga terhadap IHSG menemukan bahwa tingkat suku bunga secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG.  

Terlihat pada perkembangan IHSG pada tahun 2007 yang mengalami 

penguatan sampai pada posisi 2,745.83, dibandingkan dengan keadaan sebelumnya 

pada tahun 2005 dan 2006 dimana tingkat suku bunga yang tinggi terjadi hingga 

mencapai 12,75% dan 11,25% pada saat itu, yang mengakibatkan kondisi IHSG 

terpuruk tajam pada level 1,162.64 dan 1,805.52. Kemudian  fluktuasi IHSG berada 

pada posisi 3,821.99 ditahun 2011 dan menguat pada posisi 4,316.69 ditahun 

berikutnya karena adanya penurunan tingkat suku bunga sebesar 0,25% ke tingkat 

5,75% dari tahun sebelumnya di tingkat 6,00%. IHSG mengalami penurunan 

kembali pada tahun 2013 ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 

1,75% pada level 7,50% yang berdampak pada penurunan IHSG pada posisi 

4,274.18 dari posisi tahun sebelumnya 4,316.69. 

 Keadaan yang berbeda terjadi pada tahun 2005, terjadi pnguatan IHSG dari 

tahun sebelumnya sebesar 1,000.23 naik ke level 1,162.64 pada tahun 2005 meskipun   

pada tahun tersebut dibarengi dengan terjadinya kenaikan suku bunga sebesar 

5,23% di tahun 2005 dari tahun 2004 diposisi 7,43% naik pada posisi 12,75% di 

tahun 2005. Terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya harapan positif bahwa 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, sehingga deviden 

yang akan diterima oleh investor akan lebih besar. Kemudian juga deisebabkan oleh 

terjadinya harapan pasar akan penurunan tingkat suku bunga sehingga mendorong 
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harga indeks naik selain juga karena imbas keberhasilan penyelenggaraan pemilu 

pada tahun tersebut. 

Gejolak yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada 

dinamika pasar modal juga disebabkan oleh fenomena fluktuasi kurs terhadap mata 

uang domestik, hal ini karena fluktuasi kurs mata uang domestik akan 

mempengaruhi kinerja dari badan usaha yang ada di pasar modal baik itu mejadikan 

meningkatnya biaya operasional perusahaan, gaji karyawan, bahan baku, dan lain – 

lain. Kemudian dari sisi investor, akan turut mempengaruhi keputusan investasi 

yang diambil berkaitan dengan ketidakseimbangan antara tingkat hasil investasi 

yang diharapkan dengan tingkat resiko yang ditanggung. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suramaya (2012 : 63) yang meneliti pengaruh variabel inflasi, suku bunga, dan 

pertumbuhan PDB terhadap IHSG mendapatkan hasil bahwa kurs tukar Rupiah 

terhadap Dollar berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dalam arti bahwa semakin 

kuat kurs Rupiah terhadap Dollar (rupiah terapresiasi) maka akan meningkatkan 

harga saham.  

Ketika pada tahun 2008 kurs tukar Rupiah terdeprisiasi hingga mencapai Rp 

11.005,00 per 1$ IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 

sebelumnya pada 2,745.83 sampai pada posisi 1,355.41. kemudian pada tahun 2009 

IHSG menguat pada posisi 2,534.36 diakarenakan nilai kurs tukar Rupiah menguat 

terhadap Dollar (Rupiah terapresiasi), nilai kurs tukar Rupiah saat itu menguat pada 

level Rp 9.447,00 per 1$. IHSG kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 

pada level 4,274.18 dimana kurs tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika kembali 
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terdeprisiasi cukup singnifikan pada level Rp  12.250,00 dari tahun sebelumnya Rp 

9.718,00 per 1$ AS. 

Sentimen – sentimen domestik  yang turut menekan IHSG pada tahun 2013 

berupa potret makroekonomi domestik yang cukup mengkhawatirkan, seperti 

masalah defisit neraca perdagangan yang mencapai rekor sebesar $1,62 miliar per 

april 2013 yang turut menekan kurs Rupiah terhadap Dolar AS ke posisi terendah 

selama 3 tahun terakhir, hingga revisi asumsi ekonomi makro diantaranya seperti 

pertumbuhan ekonomi 2013 yang direvisi turun dari 6,8% menjadi 6,2% dan inflasi 

yang dinaikan dan inflasi yang dinaikan dari 4,9% menjadi 7,2% (Koran Seputar 

Indonesia edisi 12 Juli 2013)  

 Produk domestik bruto berasal dari nilai jumlah barang dan jasa konsumsi 

yang diproduksikan pada suatu negara. Dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB 

dapat meningkatkan daya beli  konsumen  dan juga meningkatkan jumlah barang 

konsumsi yang menyebabkan perekonomian bertumbuh sehingga  meningkatkan 

skala omset penjualan perusahaan yang berpengaruh pada meningkatnya 

profitabilitas  perusahaan. Dengan dengan demikian maka perusahaan 

meningkatkan kepercayaan dan membangun sentimen positif invetor terhadap 

perusahaaan sehingga harga saham akan meningkat, terlihat pada pertumbuhan 

PDB dari tahun 2004 sampai tahun 2013 menunjukan tren naik. Adanya tren naik 

pertumbuhan PDB selaras dengan naiknya tren IHSG. 

 Beberapa penelitian yang menggunakan variabel makroekonomi PDB dan 

terjadi perbedaan hasil, salah satunya Ika Sisbitari (2009 : 13) dalam penelitianya 

dengan variabel makro ekonomi yaitu kurs, inflasi, tingkat suku bunga, dan PDB 
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terhadap IHSG yang menunjukan bahwa PDB secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham. Tren naik PDB pada tabel diatas dari tahun 

2004 sampai tahun 2013 kenaikan rata – rata PDB setianp tahun sekitar 850 000.40, 

hal ini juga  sejalan dengan tren naik IHSG, walaupun terjadi beberapa penurunan 

pada tahun 2008 dan 2013. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan research gap penelitian 

terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengukur dan menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, kurs, dan produk domestik bruto (PDB) terhadap kinerja Index 

Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas , 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs dan Produk 

Domestik Bruto (PDB) terhadap Index Harga Saham Gabungan (IHSG)? 

2. Variabel manakah yang berpengaruh dominan antara Inflasi,Tingkat Suku 

Bunga, Kurs dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Index Harga 

Saham Gabungan (IHSG)? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah ada diatas 

dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi,Tingkat Suku Bunga, Kurs 

dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Index Harga Saham 

Gabungansecara parsial dan simultan. 

b. Untuk menganalisisvariabel yang paling berpengaruh dominan diantara 

variabel Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs dan Produk Domestik 

Bruto (PDB) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, dengan mengetahui pengaruh dari faktor – faktor makro 

ekonomi terhadap harga saham, diharapkan perusahaan dapat melakukan 

tindakan – tindakan sebagai antisipasi terhadap kelangsungan perusahaan 

sesuai dengan dinamika keadaan makro ekonomi yang terjadi sehingga 

perusahaan dapat tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

b. Bagi  investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan 

referensi sebagai bahan acuan pertimbangan pengambilan keputusan 

investasi yang akan dilakukan oleh investor sesuai dengan keadaan makro 

ekonomi yang terjadi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber 

inspirasi dan melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan 

pengembangan yang lebih mendalam lagi. 

 

 


