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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, perekonomian 

Indonesia dibayang-bayangi tekanan perekonomian global. Instabilitas 

nasional menjadi tantangan yang semakin penting terhadap perekonomian 

Indonesia. Stabilnya keadaan makro ekonomi negara dan daya saing 

penyerapan investor-investor domestik maupun asing yang ingin berinvestasi 

di Indonesia menjadi kunci penting. Sehingga pasar modal Indonesia dituntut 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau investor dalam pergerakan 

dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Pasar modal 

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi bagi investot negara-

negara maju (developed markets) yang di kenal sebagai emerging market, 

pasar saham Indonesia memberikan risk premium yang lebih tinggi 

(Salomons dan Grootveld, 2003) sehingga memberikan expected returns yang 

lebih tinggi jika dibandingan dengan developed market. Perkembangan 

kondisi perekonomian Indonesia sendiri dianggap baik bagi para investor 

untuk menanamkan dana. Indikator ini ditunjukkan dari rata-rata 

pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% per tahun . Sejak keberadaan pasar 

modal Indonesia yang terus membaik, peranan investor asing terus 

meningkat, baik dari segi dana yang masuk maupun dari pelakunya. Ada 

banyak faltor yang mempengaruhi minat investasi di suatu negara antara lain 

faktor keamanan, stabilitas sosial dan politik. 
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 Menurut Rahayu, (2005). Investor asing tersebut menanamkan dananya 

dalam bentuk saham. Mereka masuk karena adanya pertumbuhan ekonomi 

ini, sebab dengan pertumbuhan itu mereka akan berpeluang memperoleh 

capital gain dan dividen. Praktis sejak berdirinya pasar modal Indonesia 

konstribusi investor asing selalu lebih besar, dengan kata lain mereka yang 

lebih banyak menikmati keuntungan akibat pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Salah satu variabel ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perekonomian suatu negara adalah indeks saham di negara tersebut. 

Hal ini dimungkinkan karena ketika negara tersebut memiliki prospek 

perekonomian yang cerah, otomatis investor akan tertarik untuk menanamkan 

dananya di pasar modal negara yang bersangkutan. Hal ini akan mendorong 

terjadinya masa-masa bullish yang akan mendorong pergerakan indeks 

saham. Demikian pula sebaliknya, ketika dirasakan suasana perekonomian 

suram, akan tercermin pula dalam indeks harga saham gabungannya yang 

akan turun. 

Indeks yang akan dijadikan proksi untuk Amerika Serikat adalah Indeks 

Dow Jones. Dalam Witcaksono (2010), dinyatakan, Dow Jones Industrial 

Average adalah salah satu indeks saham yang diciptakan oleh Jurnal Wall 

Street dan pendirinya, Charles Dow. DJIA merupakan indeks saham yang 

paling populer dan paling diminati di dunia. Indeks ini terdiri dari 30 

perusahaan blue-chip papan atas dunia, dan Coca-cola merupakan salah satu 

dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi secara langsung di Indonesia. 

Sunariyah (2006), menyatakan, Indeks Dow Jones yang bergerak naik, 
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menandakan kinerja perekonomian Amerika Serikat secara umum berada 

pada posisi yang baik. Dengan kondisi perekonomian yang baik, akan 

menggerakkan perekonomian Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun 

aliran modal masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal. 

Aliran modal yang masuk melalui pasar modal tentu akan memiliki pengaruh 

terhadap perubahan IHSG. 

Tabel 1.1 

Tingkat suku bunga, Kurs, DJIA, IHSG di akhir tahun periode 2010-2015 

Tahun TSB Kurs DJIA IHSG 

2010 6.50% 9,036 11577.51 3531.21 

2011 6.00% 9,113 12217.56 3715.08 

2012 5.75% 9,718 13104.14 4276.14 

2013 7.50% 12,250 16576.66 4256.44 

2014 7.75% 12,502 17828.24 5149.89 

2015 7.50% 13,864 17719.92 4446.46 

             Sumber: www.bi.go.id, www.nyse.com , www.idx.com  

Sesuai dengan teori Keynes dalam Nopirin (1997), apabila tabungan 

mengalami penurunan maka harga saham akan mengalami peningkatan, dan 

begitu pula sebaliknya. Tingkat suku bung juga merupakan salah satu 

variabel yang dapat mempengaruhi harga saham. Secara umum, 

mekanismenya adalah bahwa tingkat suku bunga bisa mempengaruhi suku 

bunga deposito yang merupakan salah satu alternatif bagi investor uintuk 

mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya. Jika tingkat suku bunga 

yang ditetapkan meningkat, investor akan mendapat hasil yang lebih besar 

atas suku bunga deposito yang ditanamkan sehingga investor akan cenderung 

http://www.bi.go.id/
http://www.nyse.com/
http://www.idx.com/


4 
 

 
 

untuk mendepositokan modalnya dibandingkan menginvestasikan dalam 

saham. Hal ini mengakibatkan investasi di pasar modal akan semakin turun 

dan pada akhirnya berakibat pada melemahnya Indeks Harga Saham 

Gabungan.Hal ini dapat terlihat dari Tabel 1.1 tahun 2011 di mana IHSG 

bergerak naik dari posisi semula di tahun 2010 adalah 3531,21 menjadi 

3715,08 dan Tingkat suku bunga juga mengalami penurunan dari tingkat 

6,50% ke tingkat 6,00%. Hal ini sangat bertolak belakang hal yang telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan 

positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Budi Frensidy (2006), menyatakan, Dow Jones Industrial Average 

merupakan acuan pergerakan pasar modal Amerika Serikat yang diakui di 

tingkat dunia. Hal tersebut terjadi karena perekonomian Amerika Serikat 

memiliki integrasi yang kuat dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. 

Ketika Dow Jones Industrial Average mengalami pergerakan, maka selalu 

diikuti pergerakan yang sama pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Kejadian 

tersebut menyebabkan indeks Dow Jones selalu dijadikan sebagai benchmark 

oleh investor yang akan melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hal ini tercermin dalam Tabel 1.1 pada tahun 2010 DJIA berada pada posisi 

11577.51 dan terus meningkat sampai tahun 2014 dan sedikit mengalami 

penurunan di tahun 2015, dan pergerakkan tersebut terus di ikuti dengan 

pergerakan Indeks harga saham gabungan. Sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia pergerakan indeks harga saham gabungan dari tahun ke 
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tahun terus meningkat dapat di lihat pada tabel 1.1 pada tahun 2010 

penutupan IHSG sebesar 3531.21 dan terus meningkat. 

Salah satu alasan digunakannya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dalam penelitian ini, karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

merupakan indikator pergerakan saham yang tercatat di bursa, baik saham 

biasa maupun saham preferen. Di samping itu pasar modal merupakan suatu 

cerminan dari kondisi perekonomian suatu negara secara makro yang dapat 

dipantau secara langsung perkembangannya. Digunakannya tingkat suku 

bunga dalam penelitian ini adalah karena tingkat bunga  sangatlah rentan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik dalam tingkat risiko 

maupun dalam tingkat pengembalian. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pergerakkan Indeks Harga Saham Gabungan, Tingkat suku 

bunga, Nilai tukar rupiah dan Dow Jones Industrial Average setiap 

bulannya pada tahun periode 2010-2015 ? 

2. Apakah Tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, dan Dow Jones Industrial 

Average berpengaruh terhadap indeks harga saham gabunngan Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015 ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam maka penelitian ini dibatasi 

sebagai beriku : 
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1. Data yang digunakan yaitu berdasar data BI rate dan Kurs Rupiah terhadap 

dolar US setiap bulan dari tingkat suku bunga dan New york Stock 

Exchange, karena perubahan tingkat suku bunga, Kurs Rupiah terhadap 

Dollar US dan Dow Jones Industrial Average mempengaruhi kinerja 

Indeks Harga Saham Gabungan dan data penutupan   setiap bulannya dari 

IHSG 

2. Data yang dianalisis dibatasi tahun 2010 sampai 2015 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pergerakkan Indeks Harga Saham Gabungan, 

Tingkat suku bunga, Nilai tukar rupiah dan Dow Jones Industrial 

Average setiap bulannya pada tahun periode 2010-2015 

b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan 

dan Dow Jones Industrial Average terhadap indeks harga saham 

gabungan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi investor, dapat menjadi masukan dan penambahan referensi serta 

pemahaman harga saham perusahaan yang akan di investasi, khususnya 

mengenai tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan dow nones 

industruial average terhadap indeks harga saham gabungan. 

b. Bagi Emiten, dapat memberikan masukan dalam rangka untuk 

melakukan identifikasi pergerakan harga saham berdasarkan nilai tukar, 

tingkat suku bunga dan dan Dow Jones Industrial Average. 
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c. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat membrikan bahan pertimbangan dan

sumbangan pemikiran serta referensi bagi peneliti selanjutnya.


