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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Terbukanya peluang untuk kemajuan sector industry mengakibatkan 

banyaknya peluang bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan kesempatan 

tersebut, sehingga baik sector swasta maupun pemerintah dapat berkembang 

dalam perekonomian. Mengingat bahwa sector swasta dan pemerintah dalam 

menyediakan dana untuk pembangunan yang cukup besar, menuntut di galakanya 

pengerahan dana masyarakat baik melalui peranan perbankan maupun pasar 

modal. 

Perkembangan pasar modal selain menambah sumber pengerahan dana 

masyarakat di luar perbankan juga merupakan sumber dana yang sangat potensial 

bagi perusahaan yang membutuhkan dana jangka menengah dan jangka panjang. 

Kehadiran pasar modal bagi masyarakat  merupakan suatu alternative investasi 

yang selama ini masih di rasakan sangat terbatas. Di Negara maju, investasi dana 

melalui pembelian saham dan obligasi pada umumnya di nilai lebih menarik 

karena dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. 

Sebagai calon investor seseorang yang ingin berinvestasi dalam bentuk 

saham harus mengetahui harga saham dan factor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham tersebut. Pada akhirnya dengan mengetahui hal di atas maka hasil 

yang ingin di capai dalam rangka investasi tersebut dapat di capai dengan hasil 

yang maksimal. Selain itu investor yang ingin menanamkan modalnya pada 
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perusahaan-perusahaan pemerintah yang go public pada umumnya di pasar modal 

tentu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan analisa guna menjamin 

keuntungan dan keamanan sesuai dengan apa yang di harapkan.  

Penanaman dana investor dalam bentuk pembelian saham suatu 

perusahaan tidak akan terlepas dari upaya menilai perusahaan yang akan di beli 

sahamnya, konsekuensi dari hal tersebut maka investor harus mengetahui 

pergerakan harga saham. Harga saham sebagai indicator nilai perusahaan akan 

dipengaruhi oleh berbagai factor, dimana factor tersebut baik secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Factor-

factor tersebut secara bersama sama akan membentuk kekuatan pasar yang akan 

berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan, sehingga harga saham 

perusahaan akan mengalami berbagai kemungkinan baik kenaikan atau penurunan 

harga. 

Secara garis besar factor-factor yang mempengaruhi harga saham dapat di 

golongkan menjadi 2 yaitu factor ekstern dan intern. Factor ekstern adalah factor 

factor di luar perusahaan yang mempengaruhi harga saham yang tidak dapat di 

kendalikan oleh manager perusahaan, sedangkan factor intern adalah factor yang 

berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manager perusahaan. 

Selain itu ada banyak factor yang mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan investasi, seperti factor ekonomi maupun factor di luar ekonomi. 

Factor ekonomi dapat diklasifikasikan lagi yaitu factor ekonomi makro dan 
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mikro. Pergerakan harga saham secara keseluruhan akan tampak pada angka 

indeks yang lebih dikenal dengan istilah Indeks Harga Saham Gabungan. 

Faktor ekonomi makro seperti inflasi, kurs tukar, tingkat bunga SBI dan 

kebijakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama yang berkaitan 

dengan pasar modal, tampaknya memiliki potensi yang lebih besar dalam 

mempengaruhi pergerakan harga saham dibandingkan dengan factor ekonomi 

mikro, karena factor ekonomi mikro hanya berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan secara individu, sedangkan factor ekonomi makro mempengaruhi 

kinerja perusahaannya termasuk pada sector industrinya. 

Selain itu saham Perusahaan Telekomunikasi sebesar 60,70% di miliki 

oleh investor asing, oleh sebab itu factor inflasi, kurs tukar, dan suku bunga SBI  

merupakan factor makro yang di gunakan dasar oleh investor untuk melakukan 

investasi di Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go Public. 

Di Indonesia, industri Telekomunikasi merupakan salah satu jenis industri 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan ekonomi. Hal ini 

di sebabkan karena komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam dunia bisnis. 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan penyelenggara bisnis 

T.I.M.E (Telecommunication, Information, Media and Edutainmet) terbesar di 

Indonesia. Perusahaan Telekomunikasi juga mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat prospektif dan signifikan hal ini disebabkan 

meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan infrastruktur 

telekomunikasi global yang sangat vital di era globalisasi ini. Indikasinya yaitu 
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meningkatnya laba dan pendapatan perusahaan, yang tidak lain juga karena 

pengaruh dari harga saham perusahaan. 

Harga saham Perusahaan Telekomunikasi mengalami fluktuasi, hal ini di 

sebabkan oleh beberapa factor fundamental emiten, hukum permintaan dan 

penawaran, tingkat suku bunga (SBI), valuta asing, dana asing dibursa, dan indek 

harga saham gabungan (IHSG). Rata-rata Pertumbuhan Harga saham yang 

terbentuk cenderung mengalami pertumbuhan yang positif, terkecuali pada tahun 

2008. Pertumbuhan pada tahun 2007 yaitu sebesar 9,7%, mengalami pertumbuhan 

yang negative sebesar 36,7% hal ini disebabkan karena dampak dari krisis global  

yang mengakibatkan tidak stabilnya kondisi di pasar modal, sehingga 

menyebabkan investor untuk menarik investasi nya. Sedangkan mulai pada tahun 

2009 pertumbuhannya positif sebesar 18,9% kemudian pertumbuhannya 

meningkat kembali sebesar 12,1% pada tahun 2010. Meningkatnya pertumbuhan 

harga saham di sebabkan karena tingginya permintaan akan saham-sahan 

Perusahaan Telekomunikasi yang Go Publik.  

Perusahaan Telekomunikasi merupakan sector industri yang strategis dan 

sarana investasi yang sangat menjanjikan keuntungan dimasa-masa yang akan 

datang bagi para investor karena dalam era globalisasi telekomunikasi merupakan 

sarana mutlak yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Disisi lain saham-saham 

telekomunikasi merupakan salah satu saham yang menarik untuk ditransaksikan 

karena saham-saham sector telekomunikasi merupakan saham unggulan interaktif 

(blue chips) yang banyak diminati investor dan para spekulan. 
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Maka ditetapkan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs Tukar dan Suku 

Bunga SBI terhadap Harga Saham Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang 

Go Public Periode Tahun 2006 - 2010” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar pengaruh Inflasi, Kurs Tukar, dan Suku Bunga SBI  

terhadap harga saham Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go 

Public Periode Tahun 2006 – 2010? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh dominan terhadap harga saham 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go Public Periode Tahun 

2006 – 2010 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Besarnya pengaruh Inflasi, Kurs Tukar, dan Suku Bunga SBI  terhadap 

harga saham Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go Public 

periode Tahun 2006 – 2010. 

2. Variable yang memiliki pengaruh dominan terhadap harga saham 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go Public periode Tahun 

2006 – 2010. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pelaku Pasar Modal 

Memberikan masukan bagi investor yang akan menginvestasikan 

dananya dengan membeli saham di bursa efek. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan acuan bagi 

peneliti lain yang akan meneliti masalah serupa, sehingga akan membantu 

dalam menyelesaikan penelitiannya. 

E. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dan agar 

penelitian ini terfokus pada tujuan yang akan di teliti, maka peneliti membatasi 

masalah pada : 

1. Perusahaan Telekomunikasi Indonesia yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Factor-faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu variable Inflasi, Kurs 

Tukar, dan Suku Bunga SBI. 

3. Data yang diambil oleh peneliti yaitu data panel dari tahun 2006 – 2010. 

 

 


