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BAB II 
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Berikut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peniliti yang bisa di 

jadikan refrensi dalam penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan 

di bursa efek indonesia. 

 (Kusharfitri, 2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh tingkat 

Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) 

bulanan dari periode 2009:05-2013:12. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi dengan model penyesuaian parsial (PAM: Partial 

Adjustment Model) dan Uji Asumsi Klasik yang diolah dengan Quantitative Micro 

Soffware E-Views. Berdasarkan hasil uji Partial Adjustment Model (PAM) 

menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga dalam jangka panjang dan 

jangka pendek menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan, variabel inflasi dalam jangka panjang dan pendek 

menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan, sedangkan variabel jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan 

jangka pendek menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan. Selanjutnya dari hasil uji asumsi klasik diketahui bahwa 

model yang digunakan dalam penelitian tidak ada masalah dalam uji normalitas, 

multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan spesifikasi model.  
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(Jayanti, 2013) dengan hasil penelitian menunjukkan dimana nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,84 yang berarti variabel independen yaitu 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah, indeks Dow Jones, dan 

indeks KLSE menjelaskan variabel dependen yaitu Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) sebesar 84% dan sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. Hasil uji simultan (uji F), menunjukkan bahwa tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah, indeks Dow Jones, dan indeks 

KLSE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Hasil uji parsial 

(uji t), menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, indeks Dow Jones dan indeks 

KLSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Variabel independen 

yang berpengaruh paling dominan terhadap IHSG adalah indeks Dow Jones. 

 (Astuti, 2013) melakukan penelitian  dengan judul pengaruh Tingkat Suku 

Bunga (SBI), Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Indeks Bursa Internasional (Indeks 

Nikkei 225 dan Indeks Hang Seng) terhadap IHSG Periode 2008-2012. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier, sementara uji hipotesis 

menggunakan uji - t serta uji - F dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.. Penelitian yang telah 

dilakukan menghasilkan bukti bahwa Tingkat Suku Bunga (SBI) dan Nilai Tukar 

(Kurs) Rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sementara itu, Indeks Nikkei 225 dan 

Indeks Hang Seng berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Tingkat Suku Bunga (SBI), Nilai Tukar (Kurs) Rupiah, Inflasi, Indeks 

Nikkei 225, dan Indeks Hang Seng terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG).  

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama menganalisis 

pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah periode penelitiannya dan 

metode analisis data. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 2007.1 – 

2016.12 sedangkan metode analisisnya menggunakan error correction model 

(ECM). 

B. Landasan Teori 

1. Harga Saham 

  Jogiyanto (2003:88): ”Harga saham merupakan harga yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai 

pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar bursa”. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham 

adalah harga yang terbentuk dari kesepakatan penjual dan pembeli saham 

atau harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran saham 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu. 
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  Dalam ber investasi, investor mempunyai harapan yang sama 

terhadap return dan resiko. Hal yang sangat penting yang perlu dilakukan 

oleh seorang investor adalah mempunyai kemampuan untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas. Untuk para investor yang tidak bersedia menghadapi 

resiko (risk averse), maka perlu sekali untuk mengetahui hubungan 

keseimbangan antara resiko dengan tingkat pengembalian yang di harapkan 

untuk setiap surat berharga. Untuk mengestimasi return suatu saham sekuritas 

yaitu dengan capital asset pricing model (CAPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sumber: Zubir (2013:205) 

Gambar 2.1 Hubungan resiko dari sekuritas dan expected return dari        
sekuritas individual (Security Market Line) 

 
Menurut Agus Sartono (2010) pendapatan yang diharapkan oleh 

investor (expected return) adalah pendapatan masing-masing saham yang 

diharapkan oleh para investor pada masa yang akan datang, yang diukur 

dengan menggunakan model CAPM. Pendapatan pasar (market return) 

adalah pendapatan yang diperoleh dari selisish indeks harga saham gabungan 
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(IHSG) pada priode t dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 

priode t-1 di bursa efek indonesia. 

Menurut Bodie.et.al (2014:307), tingkat pendapatan yang diharapkan 

dari sekuritas untuk model CAPM dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

𝑅𝚤� =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖  (𝑅𝑚���� −  𝑅𝑓) 

Dimana 𝑅𝚤�  merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan dari 

sekuritas i yang mengandung resiko, 𝑅𝑓 merupakan tingkat pendapatan bebas 

resiko, 𝑅𝑚���� merupakan tingkat pendaptan yang diharapkan portofolio pasar 

dan 𝛽𝑖 merupakan tolak ukur resiko yang tidak bisa terdiverifikasi dari 

berharga yang ke-i. 

2. Indeks Harga Saham 

Pada  Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 5 (lima) jenis indeks, 

sebagai berikut: 

a. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap 

sektor. Semua perusahaan yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam 9 

(sembilan) sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang 

ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (Jakarta Stock Exchange 

Industrial Classification). 

b. Indeks LQ-45, terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa 

kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai 

likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari 

saham-saham tersebut. 
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c. Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham 

yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk 

jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. 

d. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau juga dikenal dengan Jakarta 

Composite Index (JSI), mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa 

dan saham preferen yang tercatat di BEI. 

e. Indeks Harga Saham Individual (IHSI), merupakan indeks untuk masing-

masing saham yang didasarkan pada harga dasarnya. 

Dari berbagai jenis indeks harga saham tersebut, dalam penelitian ini 

hanya menggunakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai obyek 

penelitian karena IHSG merupakan proyeksi dari pergerakan seluruh saham 

biasa dan saham preferen yang tercatat di BEJ. Indeks Harga Saham 

Gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai 

indikator pergerakan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 

baik saham biasa maupun saham preferen. 

Seperti dalam penentuan indeks lainnya, dalam pengukuran indeks 

harga saham kita memerlukan juga dua macam waktu, yaitu waktu dasar dan 

waktu yang berlaku. Waktu dasar akan dipakai sebagai dasar perbandingan, 

sedangkan waktu berlaku merupakan waktu dimana kegiatan akan 

diperbandingkan dengan waktu dasar. Pergerakan nilai indeks akan 

menunjukkan perubahan situasi pasar yang terjadi. Pasar yang sedang 

bergairah atau terjadi transaksi yang aktif, ditunjukkan dengan indeks harga 

saham yang mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang biasanya menunjukkan 
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keadaan yang diinginkan. Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga 

saham yang tetap, sedangkan yang lesu ditunjukkan dengan indeks harga 

saham yang mengalami penurunan. 

Untuk mengetahui besarnya Indeks Harga Saham Gabungan, 

digunakan rumus sebagai berikut (Anoraga dan Pakarti, 2001: 102):  

𝐼𝐻𝑆𝐺 =
∑𝐻𝑡
∑𝐻𝑜

 𝑥 100 

Keterangan : 

Σ Ht : Total harga semua saham pada waktu yang berlaku 

Σ Ho : Total harga semua saham pada waktu dasar 

3. Inflasi 

Inflasi adalah adalah kecenderungan dari harga harga umum untuk 

naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada 

(mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang barang lainnya 

(Boediono, 1999: 155). Samuelson (1995: 572) menyatakan bahwa tingkat 

inflasi adalah meningkatnya arah harga secara umum yang berlaku dalam 

suatu perekonomian. Kenaikan harga ini dapat diukur dengan menggunakan 

indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur 

inflasi antara lain: indeks biaya hidup/Indeks Harga Konsumen (Consumer 

PriceIndex), indeks harga perdagangan besar (Wholesale Price Index), GNP 

deflator. 
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4. Teori Inflasi 

a. Teori Kuantitas  

 Teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi, 

tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh 

para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal 

sebagai model kaum moneteris (monetarist models). Teori ini 

menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) 

masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari 

teori ini adalah sebagai berikut : 

1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang 

beredar, baik uang kartal maupun giral. 

2) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang 

beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai 

kenaikan harga di masa mendatang. 

b. Keynesian Model  

 Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi 

terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan 

ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat 

terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-

barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi 

inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran 

agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak 

dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. 
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Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian 

models ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi 

dalam jangka pendek.  

 Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat 

tidak sama (heretogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-

barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli 

yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli 

yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, 

laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat 

tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk 

membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga 

permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi 

supply barang (inflationary gap menghilang). 

c. Teori Struktural  

Teori struktural dalah teori mengenai inflasi yang di dasarkan atas 

pengalaman negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan 

pada ketegaran (infelexibilities) dari struktur perekonomian negara-

negara sedang berkembang. Menurut teori ini, ada dua penyebab utama 

dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa 

menimbulkan inflasi: 

1) Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang 

tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor 

lain. Kelambanan ini disebabkan karena dasar penukaran (terms of 
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trade) yang makin memburuk, supply atau produksi barang-barang 

ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga. Kelambanan 

pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk 

mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi 

maupun untuk investasi) . akibatnya negara tersebut terpaksa 

mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada 

penggalan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya 

diimpor (impor substitation strategy). Ongkos produksi yang lebih 

tinggi ini akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi, dan bila 

proses substitusi impor makin meluas, kenaikan ongkos produksi 

juga makin meluas ke berbagai barang, sehingga makin banyak 

harga barang-barang yang naik, dengan demikian terjadilah inflasi 

2) Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam 

negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri 

tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan 

perkapita, sehingga harga bahan makanan dalam negeri cenderung 

untuk naik melebihi kenaikan barabg-barang lain. Akibat selanjutnya 

adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (sektor industri) untuk 

memperoleh kenaikan upah. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos 

produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang 

tersebut. Kenaikan harga barang-barang seterusnya mengakibatkan 

timbulnya tuntutan kenaikan upahl lagi. Kenaikan upah kemudian 

diikuti oleh kenaikan harga-harga. Proses ini akan berhenti dengan 
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sendrinya seandainya harga bahan makanan akan terus naik. Tetapi 

oleh karena faktor tadi, harga bahan makanan akan terus naik, 

sehingga proses saling dorong mendorong atau proses “spiral” antara 

harga dan upah tersebut terus selalau mendapat umpan baru dan 

tidak berhenti. (Boediono, 2015:161-168). 

5. Efek Inflasi  

Menurut Nopirin (2010) inflasi dapat menimbulkan efek bagi 

pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah :  

a. Efek terhadap pendapatan (Equity Effect) 

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh 

adanya inflasi, demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam 

bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. 

Sebaliknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya 

inflasi adalah yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase 

yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan 

bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari laju 

inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. 

b. Efek terhadap efisiensi ( Efficiency Effect) 

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. 

Perubahan ini dapat terjadi melalui kanaikan permintaan akan berbagai 

macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam 

produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan 
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akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang 

lain, yang kemudian mendorong kanaikan produksi barang tersebut. 

Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu ebih efisien 

dalam keadaan tidak ada inflasi. 

c. Efek terhadap output (Output Effect) 

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Biasanya 

kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan 

pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan 

produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi (hyper inflation) dapat 

mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output.  

6. Kebijakan Mengatasi Inflasi  

  Menurut Sadono Sukirno (2011 : 354) beberapa kebijakan 

mengatasi inflasi adalah sebagai berikut :  

a. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi 

pengeluaran pemerintah.  

b. Kebijakan moneter yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi 

kredit. 

c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang 

dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti 

mengurangi pajak impor, melakukan penetapan harga, menggalakkan 

pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.  
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7. Suku Bunga 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995: 197) dalam Wardane, suku 

bunga adalah biaya untuk meminjamuang, diukur dalam Dolar per tahun 

untuk setiap Dolar yang dipinjam. Menurut Keynes, dalam Wardane (2003), 

tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang 

(ditentukan dalam pasar uang). Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya 

akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada 

surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat 

bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turundan sebaliknya), 

sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita capital 

loss atau capital gain. 

Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini 

merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini 

menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang di 

investasikan. 

b. Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat 

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju 

inflasi. 

8. Teori Suku Bunga 

a. Teori Klasik  

 Menurut teori klasik adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi 

tingkat bunga, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk 
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menyimpan dananya di bank. Artinya pada tingkat bunga yang lebih 

tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi 

pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan 

bunga adalah “harga” dari (penggunaan) loanable funds, atau dapat 

diartikan sebagai dana yang tersedia untuk di pinjamkan atau dana 

investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi 

di pasar investasi. Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga.  

 Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan 

investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan 

menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang 

diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang 

harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk 

penggunaan dana (cost of capital).4 Makin rendah tingkat bunga, maka 

pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya 

penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan 

seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila 

keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha 

untuk melakukan investasi.  

2) Teori Keynes  

Teori Keynes menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang 

bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan 

spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan 

uang yang diberi istilah Liquidity preference,5 adanya permintaan uang 
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menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang 

menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Teori 

Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang 

membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan 

akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila 

tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi. 

9. Nilai Tukar 

Menurut Adiningsih, dkk (1998: 155), nilai tukar rupiah adalah harga 

rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan 

nilai mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. 

Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah 

terhadap Euro, dan lain sebagainya. Kurs merupakan salah satu indikator 

yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang karena 

investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. 

Terdepresiasinya kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar 

Amerika memiliki pengaruh yang negatif terhadap ekonomi dan pasar modal 

(Sitinjak dan Kurniasari, 2003). 

Menurut Mohamad Samsul (2006: 212), perubahan satu variabel 

makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu 

suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena 

dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi 

kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang tajam akan berdampak negatif 

terhadap harga saham perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang 

berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari depresiasi kurs rupiah 
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terhadap dolar Amerika. Ini berarti harga saham yang terkena dampak negatif 

akan mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara 

perusahaan yang terkena dampak positif akan mengalami kenaikan harga 

sahamnya. Selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan 

terkena dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok yang dominan 

dampaknya. 

Saat ini sebagian besar bahan baku bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih mengandalkan impor dari luar negeri. Ketika mata uang 

rupiah terdepresiasi, hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya bahan baku 

tersebut. Kenaikan biaya produksi akan mengurangi tingkat keuntungan 

perusahaan. Bagi investor, proyeksi penurunan tingkat laba tersebut akan 

dipandang negatif. Hal ini akan mendorong investor untuk melakukan aksi 

jual terhadap sahamsaham yang dimilikinya. Apabila banyak investor yang 

melakukan hal tersebut, tentu akan mendorong penurunanIndeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). 

Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan 

bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah dapat 

terjadi apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, 

sehingga dolar Amerika akan menguat dan akan menurunkan Indeks Harga 

Saham Gabungan di BEI . Hal ini tentunya menambah resiko bagi investor 

apabila hendak berinvestasi di bursa saham Indonesia. Investor tentunya akan 

menghindari resiko, sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual 

dan menunggu hingga situasi perekonomian dirasakan membaik. Aksi jual 
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yang dilakukan investor ini akan mendorong penurunan indeks harga saham 

di BEI dan mengalihkan investasinya ke dolar Amerika (Jose Rizal, 2007). 

a. Penentuan Nilai Tukar 

Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai 

tukar, yaitu: 

1) Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, 

suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar 

dan intervensi bank sentral. 

2) Faktor Teknis  

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa 

pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara 

penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi, sebaliknya 

apabila ada kekurangan permintaan, sementara penawaran tetap maka nilai 

tukar valuta asing akan terdepresiasi. 

3) Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik 

yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valuta asing naik 

atau atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau 

berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. 

b. Sistem Kurs Mata Uang 

Menurut Kuncoro (2001: 26-31), ada beberapa sistem kurs mata uang 

yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu: 
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1) Sistem kurs mengambang (floating exchange rate)  

Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa 

upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang 

dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu : 

a) Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan bank 

sentral/otoritas moneter. Sistem ini sering disebut clean floating 

exchange rate, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan 

karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau 

memanipulasi kurs. 

b) Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada 

tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan 

karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing 

untuk mempengaruhi pergerakan kurs. 

c) Sistem kurs tertambat (pegged exchange rate).  

Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai ukar mata uangnya 

dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang 

biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama 

“Menambatkan“ ke suatu mata uang berarti nilai tukar mata uang 

tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. 

Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami 
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fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti 

mata uang yang menjadi tambatannya. 

2) Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). 

Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam 

nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak 

menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama 

sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam 

periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, 

sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian 

akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. 

3) Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies).  

Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan 

nilai tukar mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan 

dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara 

karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. 

Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang“ umumnya 

ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara 

tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung 

peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi 

suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan 

bobot yang berbeda. 
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4) Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). 

Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu 

atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual 

atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs 

biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat 

sempit. 

C. Hubungan Antar Variabel 

Dalam penelitian ini, dilakukan terhadap 3 variabel makroekonomi yang 

diduga berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia. Adapun variabel makroekonomi yang diprediksikan berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah inflasi, suku bunga SBI, 

dan nilai tukar rupiah dan jumlah uang beredar. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan masing-masing variabel independen 

(variabel makroekonomi) terhadap IHSG dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

  Inflasi adalah suau variabel ekonomi makro yang dapat sekaligus 

menguntungkan dan merugikan suatu perusahaan. Eduardus Tandelilin (2001: 

214) melihat bahwa peningkatan inflasi secara relatif merupakan signal 

negatif bagi pemodal di pasar modal. Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi 

akan meningkatkan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih 

tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka 

profitabilitas perusahaan akan turun. Secara langsung, inflasi mengakibatkan 

turunnya profitabilitas dan daya beli uang.  
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  Sirait dan D. Siagian (2002: 227), mengemukakan bahwa kenaikan 

inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya 

keuntungan yang diperoleh investor. Di sisi perusahaan, terjadinya 

peningkatan inflasi, dimana peningkatannya tidak dapat dibebankan kepada 

konsumen, dapat menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti 

resiko yang akan dihadapi perusahaan akan lebih besar untuk tetap 

berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan terhadap saham 

menurun. Inflasi dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga 

sekuritas di pasar modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti 

inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan return saham. 

2. Hubungan Tingkat Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) 

  Kenaikan tingkat suku bunga dapat meningkatkan beban 

perusahaan (emiten) yang lebih lanjut dapat menurunkan harga saham. 

Kenaikan ini juga potensial mendorong investor mengalihkan dananya ke 

pasar uang atau tabungan maupun deposito sehingga investasi di lantai bursa 

turun dan selanjutnya dapat menurunkan harga saham. Hal ini telah 

dibuktikan oleh Sitinjak dan Kurniasari bahwa tingkat bunga berpengaruh 

negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

3. Hubungan Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

  Menurut Mohamad Samsul (2006: 202), perubahan satu variabel 

makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu 

suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena 
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dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi 

kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang tajam akan berdampak negatif 

terhadap harga saham perusahaadan sebaliknya. Ini berarti harga saham yang 

terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), sementara perusahaan yang terkena dampak positif akan mengalami 

kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) juga akan terkena dampak negatif atau positif tergantung pada 

kelompok yang dominan dampaknya.  

Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan 

bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah dapat 

terjadi apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, 

sehingga dolar Amerika akan menguat dan akan menurunkan Indeks Harga 

Saham Gabungan di BEI (Sunariyah, 2006). 

D. Kerangka Pikir 

Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung 

derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang akan berlebihan dapat merugikan 

perekonomian secara keseluruhan, dalam arti banyak perusahaan yang akan 

mengalami kebangkrutan. Hal ini berarti inflasi yang tinggi akan menjatuhkan 

harga saham di pasar. Inflasi yang sangat rendah akan berakibat pertumbuhan 

ekonomi yang sangat lamban, yang pada akhirnya mengakibatkan harga saham 

bergerak secara lamban pula. 

Kenaikan tingkat bunga sangat berdampak negatif bagi setiap emiten, 

karena meningkatkan beban dan menurunkan laba bersih. Penuruna laba bersih 
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berarti penurunan laba per saham dan akhirnya akan berakibat turunnya harga 

saham di pasar. Sedangkan kenaikan tajam kurs dolar Amerika Serikat terhadap 

rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dolar 

sementara produk emiten tersebut di jual lokal, sedangkan emiten yang 

berorientasi ekspor akan menerima dampak positif terhadap kanaikan dolar 

tersebut. Hal ini berarti harga saham dari emiten yang terkena dampak negatif 

tersebut harga sahamnya akan menurun di bursa efek. Sebaliknya emiten yang 

terkena dampak positif tersebut harga sahamnya akan meningkat. Berdasarkan 

teori-teori yang dijelaskan, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

Gambar: 2.2 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis

Diduga tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah berpengaruh 

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2007.1-2016.12 
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