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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PENELITI TERDAHULU 

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Witjaksono dan Ardian (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow 

Jones terhadap IHSG (studi kasus pada IHSG di BEI selama periode 

2000-2009)” menunjukkan bahwa kurs rupiah berpengaruh negatif 

terhadap IHSG 

2. Aditya Setiawan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” menunjukkan 

bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. 

3. Yuni Appa (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Inflasi 

Dan Kurs Rupiah/Dolar Amerika Terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

4. Ruhul Ayu Lestari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225, Dan BI rate Terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan” menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap IHSG.
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B. LANDASAN TEORI 

1. Inflasi  

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya 

harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan 

mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, 

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar 

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga 

akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Suparmoko, 2000). 

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata 

uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan 

tinggi-rendahnya tingkat harga artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi 

belum tentu menunjukkan inflasi.  

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan 

dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-

menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inslasi juga 

digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang 

kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.  

2. BI Rate  

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur 

Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia 
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melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk 

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada 

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 

O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh 

perkembangan di suku bungan deposito, dan pada gilirannya suku  bunga 

kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain 

dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI 

rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkn BI rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan (Dahlan Siamat, 2001). 

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia (BI) menggunakan 

mekanisme “BI rate” (suku bunga BI), yaitu BI menggunakan target suku 

bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode 

tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan pelaku pasar 

dalam mengikuti pelelangan.  

Sehingga kebijaksanaan pengenaan suku bunga yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia (BI) tersebut pada awalnya hanya diberikan sebagai 

pedoman saja untuk bank-bank umum pemerintah, namun kemudian 

dijadikan juga sebagai landasan bagi bank-bank swasta.  

 

3. Kurs 
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Kurs atau tukar (kurs) adalah harga dalam negeri dari uang luar 

negeri (asing). Suatu kenaikan kurs tukar disebut depresiasi atau 

pengurangan nilai mata uang dalam negeri dalam hubungannya dengan 

mata uang asing, sedangkan penurunan kurs tukar disebut apresiasi atau 

kenaikan nilai mata uang dalam negeri dalam hubungannya dengan mata 

uang asing (Dahlan Siamat 2001). Kebijakan nilai tukar mata uang besar 

pengaruhnya terhadap kegiatan transaksi perusahaan. Terutama 

perusahaan yang tergantung pada impor dan yang berorientasi pada pasar 

luar negeri. Hal ini dapat terjadi karena besarnya nilai tukar akan 

mempengaruhi harga barang yang diperdagangkan, sekaligus berpengaruh 

terhadap besarnya inventasi. 

4. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Bila saham perusahaan telah dicatatkan di bursa efek, maka 

saham tersebut dengan sedirinya akan menjadi perhatian bagi para pelaku 

pasar modal, terjadinya transaksi jual beli dan naik turunnya harga akan 

menyemarakkan kegiatan pasar modal. Berbagai media akan 

melaksanakan pemantauan terhadap saham tersebut dan juga memuat 

berita tentang indeks harga yang terjadi. Selain harga saham suatu 

perusahaan tertentu, salah satu hal lain yang menjadi perhatian pelaku 

pasar modal adalah Indeks Harga Satuan Gabungan (IHSG).  

IHSG menggambarkan suatu rangkaian informasi historis 

mengenai pergerakan harga saham gabungan, sampai pada tanggal 

tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari 
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berdasarkan hargapenutupan di bursa efek pada hari tersebut. Indeks 

tersebut disajikan untuk periode tertentu. IHSG mencerminkan suatu nilai 

yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa 

efek. Maksud dari gabungan itu sendiri adalah kinerja saham yang 

dimasukkan dalam perhitungan lebih dari satu, bahkan seluruh saham yang 

tercata dibursa efek tersebut (Sunariyah, 2004).  

Indeks Harga Satuan Gabungan atau IHSG (Composite Stock 

Price Index), menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen 

perhitungan indeks. Tanggal 10 Agustus 1982 ditetapkan sebagai hari 

dasar (niali Indeks = 100). Perhitungan IHSG adalah sebagai berikut :  

IHSG = Nilai Pasar (Jumlah Saham Tercatat) x harga terakhir  

     Nilai Dasar (Jumlah saham tercatat) 

Indeks harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga 

satuan terakhir yang terjadi di bursa. Dua macam indeks yang digunakan 

di Bursa Efek Jakarta adalah Indeks Harga Saham Individual yang 

mencerminkan perkembangan harga suatu saham dan indeks Harga Saham 

Gabungan yang mencerminkan perkembangan pasar secara keseluruhan. 

Harga saham yang digunakan dalam perhitungan indeks di bursa adalah 

harga saham yang terjadi di pasar reguler.  

5. Indeks Dow Jones 

Indeks Dow Jones merupakan nilai rata-rata 30 perusahaan 

industri tertentu yng dikenal dengan Blue Chip Stock yang diperdagangkan 

di New York Stock Exchange (NYSE), indeks ini merupakan cerminan 
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kinerja saham yang memiliki kualitas dan reputasi yang tinggi. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

DJIAt : 
∑ 𝑃𝑖𝑡30
𝑖=1

𝑛=𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
 

Sumber Jogiyanto, 2009 

Menurut Frensidy (2009), Dengan semakin terintegrasinya 

perekonomian global dan pasar uang beberapa negara dalam wilayah yang 

berdekatan, ketergantungan ekonomi suatu negara pada ekonomi dunia 

juga besar demikian juga yeng terjadi pada pasar modal 

Indeks Down Jones juga umumnya digunakan untuk 

menggambarkan keadaan bursa secara global. Keterkaitan antara satu 

bursa dengan bursa lain dimulai sejak peraturan pasar modal yang bersifat 

terbuka dimana investor-investor asing mulai dapat menguasai 100 persen 

saham perusahaan BEI. 

Menurut Mansur (2005), terdapat keterkaitan antara bursa-bursa 

secara global dikarenakan investor asing menanamkan modalnya pada 

bursa seluruh dunia sehingga antara bursa-bursa di dunia mempunyai 

keterkaitan secara global. Dalam penelitian ini menggunakan indeks Dow 

Jones sebagai salah satu dari bursa global yang diteliti karena indeks Dow 

Jones yang diterbitkan di New York Stock Exchange merupakan indeks 

utama dari bursa terbesar di dunia dengan kapitalisasi hampir $10 triliun 

atau diperkirakan mewakili sepertiga dari seluruh ekuitas yang 

diperdagangkan di dunia  

C. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Mengacu pada perumusan masalah maka kerangka pikir dalam 

penelitiam ini dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut ; 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikiran Penelitian 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa inflasi, Bi rate dan Kurs berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga hipotesis yang 

dibentuk adalah sebagai berikut: 

1. H1 : Indeks Down Jones berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap IHSG 

2. H2 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG 

3. H3 : BI rate berpengaruh terhadap IHSG 

4. H4 : Kurs berpengaruh terhadap IHSG 

 

D. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

Indeks Down Jones  (X1) 

BI Rate (X3) 

Kurs (X4) 

IHSG (Y) 
Inflasi (X2) 
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INDEKS DOWN JONES TERHADAP IHSG 

Globalisasi telah memungkinkan investor dari negara lain untuk 

berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan di satu bursa juga akan 

ditransmisikan ke bursa negara lain, dimana bursa yang lebih besar akan 

mempengaruhi bursa yang kecil. Signifikannya pengaruh DJIA terhadap 

IHSG membuktikan bahwa terdapat integrasi antara pasar saham di Amerika 

Serikat dengan pasar saham di Indonesia dalam kurun waktu penelitian. 

(Ishomuddin, 2012). 

Nachrowi dan Usman (2007) pengaruh Dow Jones terhadap IHSG secara 

tidak langsung memberikan gambaran betapa kuatnya pengaruh kinerja 

ekonomi kedua negara terhadap Indonesia. Ketika Amerika mempunyai 

kinerja baik, maka Indonesia akan menikmati pula kinerja tersebut. Tetapi 

ketika keduanya mempunyai kinerja buruk, maka akan berdampak buruk pula 

bagi Indonesia. 

Ernayani (205), menyatakan perubahan kondisi perekonomian Amerika 

Serikat yang akan tercermin di Indeks Dow Jones akan memberikan 

pengaruh bagi perekonomian Indonesia melalui IHSG.  

 
INFLASI TERHADAP IHSG 

Ang (1997) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan 

menurunnya keuntungan suatu perusahaan, sehingga menyebabkan efek 

ekuitas menjadi kurang kompetitif.  Menurut Tandelilin (2000), peningkatan 

inflasi akan menyebabkan menurunnya kinerja pasar modal. Inflasi yang 

tinggi akan berdampak naiknya harga-harga secara umum, dan ini berdampak 
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pada melonjakkan biaya modal perusahaan, sehingga perusahaan akan 

mengalami persaingan investasi yang artinya adanya kecenderungan investor 

berinvetasi di pasar uang dan tentunya dapat mengakibatkan harga saham di 

pasar modal mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini didukung oleh 

penelitian Astuti (2013). 

 

BI RATE TERHADAP IHSG 

Berdasarkan penelitian Arifin (2017)  dan Astuti (2013) terdapat 

pengaruh negative suku bunga terhadap IHSG. Tingkat Suku Bunga yang 

tinggi tentunya akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor. 

Investasi produk bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil 

resikonya dibandingkan investasi dalam bentuk saham. Sehingga investor 

akan menjual sahamnya dan kemudian akan menyimpan dananya di bank. 

Penjualan saham yang serentak akan berdampak pada penurunan harga secara 

signifikan 

Penelitian Murniati (2014) dan Cahya (2015) Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial nilai 

tukar rupiah terhadap indeks harga saham. Penguatan nilai tukar Rupiah 

merupakan sinyal positif bagi. Dampak atas menguatnya rupiah akan 

memberikan ekspektasi kepada perusahaan untuk membayar hutangnya 

dalam bentuk US Dollar sehingga perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar, lebih lanjut hal ini dapat menyebabkan naiknya 

harga saham perusahaan. Kenaikan harga saham oleh perusahaan-perusahaan 
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di pasar modal tentunya juga akan meningkatkan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

 

KURS TERHADAP IHSG 

Bagi investor depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan bahwa 

prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi 

apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat (Sunariyah, 

2006). Hal ini tentunya menambah resiko bagi investor apabila hendak 

berinvestasi di bursa saham Indonesia (Robert Ang,1997). Investor tentunya 

akan menghindari resiko, sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual 

dan menunggu hingga situasi perekonomian dirasakan membaik. Aksi jual yang 

dilakukan investor ini akan mendorong penurunan indeks harga saham di BEI 

(Rizal,2007). 

 


