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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi dewasa ini yang 

mengalami perkembangan sangat pesat yang merupakan indikator kemajuan 

perekonomian suatu negara dimana menunjang ekonomi negara yang 

bersangkutan. Pasar modal memegang peranan yang sangat penting baik bagi 

sektor swasta, pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya pasar modal, 

sektor swasta dapat manfaatkan sebagai alternatif pembiayaan usahanya, 

mengingat adanya kendala pada biaya bunga dan terbatasnya dana perbankan. 

Bagi pemerintah, pasar modal memiliki peranan untuk mengerahkan dana 

masyarakat guna membiayai pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat, pasar 

modal merupakan alternatif investasi yang dapat memberikan tingkat 

pengembalian atas pendapatan dari investasi saham maupun pendapat dari surat 

berharga lain yang diperdagangkan di pasar modal. 

 Pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau 

sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Public 

Authorities, maupun perusahaan swasta. Dana yang diperoleh dari pasar modal 

dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal 

kerja dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk 

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan 

lain-lain (Husnan Suad dalam Witjaksono 2010). 
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 Pasar modal yang mengalami peningkatan atau mengalami penurunan  

terlihat dari naik turunnya harga-harga saham yang tercatat yang tercermin 

melalui  suatu pergerakan indeks. Salah satu indeks yang sering diperhatikan 

investor ketika berinvestasi di Bursa Efek Indonesia adalah indeks harga saham 

gabungan. Indeks harga saham gabungan menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di 

bursa efek Indonesia, menjadi indikator penting bagi para investor untuk 

menentukan investor untuk menjual, menahan atau membeli saham.  

 Dalam mengukur kenaikan dan penurunan dari indeks harga saham 

gabungan maka dilakukan dengan memperhatikan variabel makroekonomi 

yang diduga memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi pasar modal secara 

langsung dan merupakan faktor-faktor yang sangat diperhatikan oleh pelaku 

pasar. Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor makro terdiri dari makro 

ekonomi dan makro non ekonomi.  

 Faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja 

saham maupun kinerja perusahaan antara lain yaitu: tingkat bunga umum 

domestik, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, kebijakan khusus pemerintah 

yang terkait dengan perusahaan tertentu, kurs valuta asing, tingkat bunga 

pinjaman luar negeri, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi, 

paham ekonomi dan peredaran uang (Mohamad Samsul, 2006 : 200). 

Berikut adalah data rata-rata dari IHSG dan Variabel Makroekonomi mulai dari  

2012-2017 yang disajikan dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Data rata-rata IHSG,  

Inflasi, BI ratedan Nilai tukar tahun 2012-2017 

Tahun IHSG Inflasi BI rate Nilai Tukar 

2012 4,118.83 4,28% 5,77% Rp. 9.350,58 

2013 4,606.25 6,97% 6,48% Rp. 9.614,67 

2014 4,937.47 6,42% 7,52% Rp.11.857,75 

2015 4,857.19 6,38% 7,52% Rp. 13.359,92 

2016 5,100.08 3,50% 6,00% Rp.13.263,25 

2017 5,788.65 3,81% 4,56% Rp. 13.329,83 
Sumber : Data Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 1.1.Kenaikan inflasi tertinggi sepanjang 6 tahun terakhir 

terjadi pada tahun 2013 dimana inflasi berada pada 6,97%  dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 4,28% Kenaikan pada tahun 2013 

kemudian diikuti oleh tahun 2014 dan 2015 dimana berada pada 6,42% dan 

6,38%. Kemudian inflasi mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 

3,50%  Inflasi mengalami kenaikan di 3,81% pada tahun 2017. Penurunan 

inflasi di Indonesia sepanjang 2 tahun terakhir dan berada dibawah target iflasi 

±4,0%. 

 Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung pada 

derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat merugikan 

perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat baanyak perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Bahwa inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga 

saham dipasar sementara inflasi yang rendah akan berakibat pertumbuhan 

ekonomi menjadi sangat lamban dan pada akhirnya saham juga bergerak 

dengan lambat (Mohamad Samsul, 2006 : 201). 

 Disamping itu faktor lain yang mendorong maraknya industri pasar modal 

adalah suku bunga karena dianggap sebagai salah satu tolak ukur emiten dalam 

melakukan penanaman modal dan menjadi hal yang terpenting dalam 
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pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya sektor riil dan 

aliran modal di suatu negara. Berdasarkan tabel 1.1. Kenaikan suku bunga 

yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang sama-sama berada pada posisi 

7,52%  kebijakan suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2015 diambil sebagai 

upaya kebijakan suku bunga ketat dengan mempertahankan BI rate pada 

tingkat 7,5% kemudian tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan yang berada 

pada target yang sasaran.   

 Perubahan tingkat suku bunga yang terjadi dari tahun 2012-2017  

menunjukan bahwa kenaikan dari tingkat suku bunga menyebabkan penurunan 

pada indeks harga saham gabungan, begitu juga sebaliknya ketika terjadi 

penurunan tingkat suku bunga maka indeks harga saham gabungan mengalami 

kenaikan. Kenaikan tingkat bunga pinjaman memiliki dampak negatif terhadap 

setiap emiten, karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan 

laba bersih. Penurunan laba bersih akan meningkatkan laba per saham juga 

menurun dan akhirnya akan berakibat turunnya harga saham di pasar modal 

(Mohamad Samsul, 2006 : 201). 

 Faktor terakhir yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan adalah 

kurs atau nilai tukar. Naik turunya nilai kurs valuta asing menjadi salah satu 

dampak bagi keseluruhan dunia usaha, kurs valuta asing mencerminkan 

keseimbangan permintaan dan penawaran  mata uang negara terhadap mata 

uang asing.  Berdasarkan tabel 1.1. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 

mengalami depresiasi tertinggi pada tahun 2015 dimana nilai rupiah mencapai 

angka Rp. 13.3459,92 per dollar AS. Rupiah terdepresiasi tinggi disebabkan 
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oleh banyak faktor, dimana adanya gejolak perekonomian negeri yang 

mempengaruhi kurs.  

 Perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda 

terhadap setiap jenis saham, yaitu terdapat saham terkena dampak positif 

sedangkan saham yang lainnya terkena dampak negatif. Misalnya, kenaikan 

nilai tukardollar AS yang tajam terhadap rupiah akan berdampak negatif 

terhadap emiten yang memiliki utang dalam Dollar AS sementara produk 

emiten tersebut dijual secara lokal. Sementara itu emiten yang berorientasi 

ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan nilai tukar Dollar AS 

tersebut. Ini berarti harga saham emiten yang terkena dampak negatif akan 

mengalami penurunan di bursa efek, sementara emiten yang terkena dampak 

positif akan meningkat harga sahamnya.  

 Sebagian emiten yang tercatat di bursa efek akan terkena dampak negatif dan 

sebagian lagi terkena dampak positif dari perubahan nilai tukar dollar AS yang 

tajam. Selanjutnya, indeks harga saham gabungan juga akan terkena dampak negatif 

atau positif tergantung pada kelompok yang dominan dampaknya. Karena investor 

harus berhati-hati dalam menggunakan indeks harga saham gabungan sebagai acuan 

untuk menganalisis saham individu (Mohamad Samsul, 2006 : 202). 

 Perubahan atau perkembangan yang terjadi pada berbagai variabel 

ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh kepada pada pasar modal. 

Apabila suatu indikator makro ekonomi  jelek maka akan berdampak buruk 

bagi perkembangan pasar modal. Tetapi apabila suatu indikator ekonomi baik 

maka akan memberi pengaruh yang baik pula terhadap kondisi pasar modal.  
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 Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham gabungan. 

Penelitian Murtianingsih (2013) menemukan bahwa inflasi, suku bunga BI, 

nilai tukar mata uang terhadap dollar AS berpengaruh secara signifikaan 

terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Penelitian Rini Astuti, dkk 

(2016) tentang pengaruh faktor makro ekonomi terhadap indeks harga saham 

gabungan di Bursa Efek Indonesia memberikan hasil bahwa inflasi, kurs dan 

suku bunga secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang 

siginifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia 

sementara suku suku bunga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.  

 Hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian pengaruh  tentang inflasi,  

tingkat suku bunga dan kurs Rupiah terhadap dollar AS tidak konsisten atau 

berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Variabel Makro 

Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2012-2017” 

 

B.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
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1. Keadaan makro ekonomi sebagai faktor dalam perkembangan pasar modal 

di Indonesia masih berfluktuasi.  

2. Inflasi sebagai faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan  

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan saham setiap 

tahun. 

3. Nilai tukar dollar ASsebagai faktor yang mempengaruhi  indeks harga 

saham gabungan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap suatu negara 

yaitu Amerika Serikat.  

4. Tanggapan dan reaksi setiap investor berbeda-beda terhadap informasi 

perdagangan saham. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, untuk 

mempermudah kajian lebih lanjut dari penelitian ini agar lebih terarah serta 

menghindari dari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ditentukan, maka adapun batasan masalah dari penelitan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada faktor makro ekonomi yang mencakup  inflasi, 

BI ratedan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Variabel-variabel ini 

dipilih karena mempertimbangakan  ketersediaan dan kecukupan data. 

2. Penelitian ini populasi juga dibatasi dari tahun 2012-2017berupa data 

bulanan karena periode tersebut merupakan data terbaru dan tidak terjadi 

gejolak ekonomi (krisis yang cukup signifikan). 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham gabungan di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017? 

2. Bagaimana pengaruh BI rate terhadap indeks harga saham gabungan di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017? 

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar Rupiah pada Dollar AS terhadap indeks 

harga saham gabungan  di Bursa Efek Indonesia 2012-2017? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi, BI rate dan nilai tukar secara bersama – sama 

di indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2017? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham 

gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh BIrate terhadap indeks harga saham 

gabungan diBursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar ASterhadap 

indeks hargasaham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. 

4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS secara bersama-sama terhadap indeks harga saham 

gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. 
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F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti,untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

pengaruh keadaan makro ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan.

2. Bagi pelaku bisnis dan praktisi keuangan, penelitian ini diharapkan

menjadi informasi yang menarik dan menjadi salah satu masukan dalam

mempertimbangkan keputusan investasi.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait

dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan

pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan sebagai bahan

tambahan rujukan dan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan

penelitian selanjutnya.


