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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan perekonomian setiap negara tidak selalu stabil, tetapi berubah-

ubah akibat berbagai masalah ekonomi yang timbul. Salah satu aspek penting 

dari kegiatan perekonomian yang menjadi dasar analisis dalam teori ekonomi 

makro adalah pandangan bahwa sistem pasar bebas tidak dapat mewujudkan 

kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Setiap perekonomian 

tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti pengangguran, kenaikan harga 

dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, untuk mengatasi berbagai 

masalah ekonomi makro di suatu negara tersebut, maka pemerintah perlu 

membuat kebijakan. Salah satunya adalah membuat kebijakan moneter. 

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral 

dalam mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar (Asfia Murni, 

2006), dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi 

perekonomian. Kestabilan ekonomi tercermin terutama melalui terkendalinya 

laju inflasi atau terkendalinya laju perubahan tingkat harga barang dan jasa. 

Inflasi menunjukan kenaikan harga umum atau suatu fenomena ekonomi yang 

berkaitan dengan terjadinya penurunan nilai uang yang ditandai dengan 

kenaikan harga hampir semua barang dalam waktu yang lama.  

Perkembangan laju tingkat inflasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1: Perkembangan tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar 

rupiah periode 2008 - 2014 

Periode Inflasi  

(%) 

Suku 

Bunga 

 (%) 

Kurs Tukar 

Rp/US$ 

2008 10,27 8,62 9.725 

2009 572, 7,14 10.302 

2012 5,20 6,50 9.303 

2010 5,34 6,58 8. 968 

2012 4,25 5,77 9.372 

2013 6,96 6,54 10.512 

2014 

(Januari – September) 

6,39 7,50 11.705 

Sumber: Bank Indonesia periode 2008 – 2014 

 Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukan bahwa pada tahun 

2014 tingkat inflasi di tutup sebesar 6,39% dengan suku bunga yang tinggi 

mencapai 7,50% dan kurs tukar sebesar Rp.11.705 dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Inflasi yang sangat tinggi terjadi di tahun 2008, dimana tingkat 

inflasi mencapai 10,27% dan merupakan inflasi tertinggi selama kurun waktu 

7 tahun. Suku bunga tertinggi juga terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 

8,62%, serta di tahun 2014 kurs tukar merupakan yang tertinngii sebesar Rp. 

11.705 naik Rp.1.193 dari tahun 2013 yaitu 10.512.  

Penurunan inflasi sejak tahun 2008 terus terjadi sampai pada tahun 

2012 yang kemudian terjadi kenaikan sebesar 2,71% di tahun 2013 yaitu 

mencapai 6,96% di bandingkan tahun sebelumnya, dan kemudian penurunan 

terjadi di tahun 2014 sebesar 2,43% menjadi 6,39%. Suku bunga mengalami 

kenaikan dan penurunan yang fluktuasi dan suku bunga terendah selama 

kurun waktu 7 tahun terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 5,77% dibandingkan 
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tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, sementara kurs tukar paling 

rendah terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 8.968. 

Besar kecilnya tingkat inflasi tergantung dari besar kecilnya permintaan 

dan penawaran uang. Teori permintaan uang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang menyebabkan timbulnya permintaan uang, sedangkan teori penawaran 

uang berkaitan dengan jumlah uang yang tersedia, dan upaya dalam 

mengendalikannya agar tidak menimbulkan inflasi atau deflasi. Kekuatan 

permintaan dan penawaran uang di pasar finansial akan membentuk suku 

bunga.  

Suku bunga adalah harga uang, yang nilainya ditentukan oleh kurva 

permintaan uang dan penawaran uang. Perubahan kenaikan suku bunga dan 

inflasi serta melemahnya nilai tukar rupiah memerlukan waktu untuk dapat 

mengubah biaya produksi, keuntungan perusahaan, dan lebih lanjut harga 

saham perusahaan di bursa efek. 

Setiap negara selalu menjaga agar nilai tukar mata uang domestik 

negaranya dalam keadaan yang stabil terhadap nilai tukar mata uang asing. 

Nilai tukar dapat diartikan sebagai harga dari suatu mata uang domestik 

terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata 

uang negara lain bergantung pada daya tarik mata uang tesebut di pasar. Nilai 

tukar yang stabil mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya 

stabilitas moneter serta mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil 

diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi seluruh kegiatan 

ekonomi. Kestabilan nilai tukar cenderung akan menguatkan harga saham.  
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Nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi 

perdagangan di pasar uang dan saham, karena melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing akan memiliki pengaruh negatif terhadap 

perekonomian dan pasar modal. 

Pasar modal merupakan pasar dimana diperjualbelikan instrumen 

keuangan jangka panjang yang memegang peranan sangat penting dalam 

perekonomian Indonesia (Tjiptono, 2001), dimana nilai Indeks Harga Saham 

Gabungan dapat menjadi leading indikator bagi ekonomi suatu negara. 

Pergerakan indeks sangat dipengaruhi oleh ekspektasi investor atas kondisi 

fundamental negara maupun global. Indeks harga saham yang mengalami 

peningkatan dapat mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian, 

sedangkan indeks harga saham yang mengalami penurunan dapat disebabkan 

oleh kondisi perekonomian di negara tersebut yang sedang mengalami 

permasalahan. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga-harga 

produk berdasarkan uang yang berlaku di pasar.  

Secara garis besar, ada tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap 

pergerakan IHSG yaitu: faktor domestik, faktor asing, dan faktor aliran modal 

ke Indonesia. Faktor domestik berupa faktor-faktor fundamental suatu negara 

seperti inflasi, pendapatan nasional, jumlah uang yang beredar, suku bunga, 

maupun nilai tukar rupiah. Faktor asing merupakan salah satu implikasi dari 

bentuk globalisasi dan semakin terintegrasinya pasar modal de seluruh dunia. 

Bedasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar 
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Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang memberikan landasan 

dan faktor pendorong diadakannya penelitian ini, maka permasalahan yang 

dapat dikemukakan guna dibahas lebih lanjut untuk mengetahui 

pemecahannya, yaitu: 

1. Apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)? 

2. Dari variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah, mana yang paling 

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)? 

 

C. Batasan Penelitian 

Guna mempermudah proses pembahasan dan pemecahan permasalahan 

yang diangkat dengan cara seefektif mungkin untuk menghindari pembiasan 

dan pembaruan, maka perlu adanya batasan dan ruang lingkup yang relevan, 

meliputi: 

1. Inflasi bulanan berdasarkan indeks harga konsumen selama periode 

Januari 2008 – September 2014. 

2. Suku bunga BI  bulanan periode Januari 2008 – September 2014. 

3. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika bulanan periode 

Januari 2008 – September 2014. 
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4. Indeks Harga Saham Gabungan penutupan akhir bulannya selama periode 

Januari 2008 – September 2014. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk: 

a. Untuk menguji apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah 

berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi menganai faktor 

yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk investasi di pasar modal. 

2. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk membuat 

kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan inflasi, suku bunga, dan 

nilai tukar rupiah seiring diketahuinya pengaruh dari inflasi, suku 

bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap IHSG sehingga pengaruh yang 
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telah atau akan terjadi dapat diantisipasi dan ditangani dengan sebaik-

baiknya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih 

dalam mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah 

terhadap indeks harga saham gabungan, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi dan landasan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


