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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Krisis keuangan pada tahun 2008 ditandai dengan bangkrutnnya 

beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, hal ini di picu oleh terjadinya 

krisis kredit perumahan, produk sekuritas. Krisis ini ikut mempengaruhi 

perekomian Indonesia, yang diperlihatkan oleh jatuhnya harga saham di pasar 

modal. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di brsa Efek Inonesia (BEI) 

mengalami penurunan tajam sebesar 50,64 % yaitu dari 2.745 pada tahun 2007 

menurun 1.355 pada tahun 2008. 

IHSG menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai 

pergerakan harga saham gabungan, sampai pada tanggal tertentu yang 

disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa efek pada hari 

tersebut. IHSG mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran 

kinerja suatu saham gabungan dibursa efek. Maksud dari gabungan itu sendiri 

adalah kinerja saham yang dimasukkan dalam perhitungan lebih dari satu, 

bahkan seluruh saham yang tercacat dibursa efek tersebut (Sunariyah, 2004). 

Perubahan IHSG bisa saja disebabkan oleh adanya fluktuasi faktor 

ekonomi makro antara lain GDP, produksi industri, inflasi, tingkat bunga, nilai 

tukar, pengangguran dan anggaran defisit (Sunariyah, 2004). Investor sebagai 

pihak yang berkepentingan atas informasi atas saham yang akan diinvestasikan 

dapat meramalkan perubahan IHSG melalui pergerakan variabel ekonomi
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 tersebut sehingga investor dapat memiliki dasar kebijakan yang jelas sbelum 

melakukan investasi. 

Penelitian mengenai IHSG dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Aditya Setiawan (2012) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IHSG. Sedangkan Yuni Appa (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Hasil 

penelitian Ruhul Ayu Lestari (2015) menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap IHSG. Selanjutnya Witjaksono dan Ardian 

(2010) menunjukkan bahwa kurs rupiah berpengaruh negatif terhadap IHSG 

Penelitian ini akan mengkaji IHSG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

yaitu inflasi, BI rate, kurs (Rupiah terhadap Dollar AS). Berkaitan dengan hal 

tersebut, berikut ini ditampilakan tabel yang berisi data IHSG antara tahun 

2007 sampai dengan tahun 2015 

Tabel 1.1.Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan Tahun 2007-2015 

Tahun IHSG Perkembangan (%) 

2007 2745 - 

2008 1355 -50,64 

2009 2534 87,01 

2010 3409 34,53 

2011 3942 15,64 

2012 4317 9,51 

2013 4274 -1,00 

2014 5227 22,30 

2015 4911 -6,05 

                   Sumber : Bank Indonesia, 2015  

Tabel di atas menunjukkan bahwa IHSG tahun 2007-2015 berfluktuasi 

(mengalami kenaikkan dan penurunan). Pada tahun 2007 IHSG sebesar 2475 
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kemudian turun tajam 50,64 % menjadi 1355. Pada tahun 2009, IHSG naik 

pesat sebesar 87,64 % menjadi 2534. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga 2012 

selalu mengalami kenaikan. Namun tahun 2013 IHSG turun sebesar 1 % dan 

pada 2014 naik lagi sebesar 22,30 %. Pada Juni 2015 IHSG turun lagi sebesar 

6,05 % menjadi 4911. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan di atas maka disusun pertanyaan penelitian 

sebagi  berikut :  

a. Apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG.? 

b. Apakah BI rate berpengaruh terhadap IHSG?  

c. Apakah kurs berpengaruh terhadap IHSG?  

d. Apakah Indeks Down Jones berpengaruh terhadap IHSG? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisis :  

a. Pengaruh inflasi berpengaruh terhadap IHSGH 

b. Pengaruh BI rate berpengaruh terhadap IHSG 

c. Pengaruh kurs berpengaruh terhadap IHSG  

d. Pengaruh Indeks Down Jones terhadap IHSG 
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D. MANFAATPENELITIAN 

Praktis 

a. Bagi Penulis Merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempraktekkan 

ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan kedalam keadaan 

sesungguhnya.  

b. Bagi Emiten Supaya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu informasi oleh 

para emiten dalam mempertimbangkan investasi dalam bentuk saham  

c. Bagi Akademisi Untuk memperkaya wacana tentang pengaruh Inflasi, 

Harga Minyak Dunia dan Dow Jones Industrial Average secara simultan 

terhadap indeks harga saham sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Teoritis 

 a. Menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan 

datang. 

b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengaruh Inflasi, harga minyak dunia dan Dow Jones Industrial 

Average secara simultan terhadap indeks harga saham sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 


