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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Banyak penelitian yang telah memberikan titik perhatian terhadap indeks 

harga saham gabungan sebagai pokok bahasannya dengan berbagai variabel. 

Untuk itu sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, akan 

dikemukakan penelitian terdahulu yang pembahasanya atau topiknya sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diringkas sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Murtianingsih (2013) yang berjudul 

“Variabel Ekonomi Makro dan Indeks Harga Saham Gabungan”. Penelitian 

ini di publikasikan di Jurnal Manajemen dan Akutansi, Desember 2012. 

Data yang digunakan data tahun mulai 2008-2012. Dalam penelitian 

tersebut inflasi (X1), tingkat suku bunga (X2), nilai tukar (X3) dan variabel 

bebas indeks harga saham gabungan (Y). Teknik nalisis data yang 

digunakan multiple regresion. Hasil penelitian menunjukan inflasi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan, sedangkan nilai tukar mata uang terhadap rupiah 

berpengaruhpositif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan 

selama tahun 2008-2012 dan Tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap indeks harga saham gabungan dan inflasi, tingkat suku bunga dan 

nilai tukar mata uang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap indeks harga saham gabunga. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Astuti, dkk (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2006-2015”. Penelitian 

ini di publikasikan di Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No.02, 

Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut inflasi (X1), kurs (X2), suku bunga 

(X3). Penelitian ini menggunakan 120 sampel dengan menggunakan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan periode Januari 

2006-Desember 2015. Metode analisis menggunakan model analisis linear 

berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkanvariabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks harga saham gabungan, kurs berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan dan Suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan dan inflasi, 

kurs dan suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. 

Terdapat beberapa persamaan penelitian terdahulu antara lain ; 

1. Variabel terikat yaitu Indeks Harga Saham Gabungan. 

2. Variabel bebas terdiri dari Inflasi, BI rate dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Dolar AS. 

3. Teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan metode analisis regresi 

linier berganda. 

Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini,  antara 

lain : 
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1. Data pengamatan yang di gunakan selama 6 tahun dari Januari 2012-

Desember 2017. 

2. Jumlah sampel terdiri dari 72 Sampel. 

3. Variabel bebas yaitu Harga Minyak Dunia  dan Harga Emas Dunia. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih bervariasi sehingga 

memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut baik secara 

replikatif (pengulangan) maupun pengembangan.  

 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Indeks Harga Saham Gabungan 

a. Pengertian Indeks Harga Saham Gabungan  

 Indeks harga saham gabungan pertama kali diperkenalkan pada 

tanggal 1 april 1983 dengan menggunakan landasan dasar (baseline) 

tanggal 10 agustus 1982. Jumlah saham pada waktu itu adalah hanya 

sebanyak 13 saham, Sebagai indikator pergerakan harga saham yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Suatu indeks diperlukan sebagai 

suatu indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-

sekuritas dan berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan 

indeks akan menggambarkan kondisi pasar pada saat sedang aktif atau 

tidak. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia meliputi 

pergerakan-pergerakan  harga untuk saham biasa dan saham prefen.  



13 
 

 
 

 Menurut Mohamad Samsul (2006 : 185-186 ), Indeks harga saham 

gabungan (composite stock price index) adalah merupakan indeks 

gabungan di seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. 

 Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012 :130), Indeks harga saham 

gabungan (composite stock price index) adalah indeks yang 

menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen 

perhitungan indeks. 

 Menurut Sunariyah (2006: 142), Indeks harga saham gabungan 

adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan 

seluruh saham yang tercatat di suatu bursa efek.  

 Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh bursa efek. Indeks 

harga saham gabungan berubah setiap hari atau setiap detik selama jam 

perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Indeks harga saham gabungan  

berubah setiap hari karena perubahan harga pasar yang terjadi setiap 

hari dan adanya saham tambahan. Naiknya indeks harga saham 

gabungan  tidak berarti seluruh jenis saham mengalami kenaikan 

harga, tetapi hanya sebagian yang mengalami kenaikan sementara 

sebagian lagi mengalami penurunan. Demikan juga, turunnya indeks 

harga saham gabungan dapat diartikan bahwa sebagian saham 

mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami kenaikan.  

b. Perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan 

 Menurut Sunariyah (2006 : 143), Ada dua metode perhitungan 

indeks harga saham gabungan, yaitu : 
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1) Metode rata-rata (Average Method) 

 Metode ini harga pasar saham-saham yang dimasukkan dalam 

perhitungan indeks tersebut di jumlahkan kemudian dibagi dengan 

suatu faktor pembagi. 

 

 

Keterangan : 

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan 

ΣPS =  Total Harga Pasar Saham 

∑Pbase = Total Harag Dasar Saham 

 ∑Pbasemerupakan suatu faktor pembagi dimana faktor pembagi 

ini harus dapat beradaptasi terhadap perubahan harga saham 

teoritis, karena ada aksi emiten seperti right issue, dividen saham, 

saham bonus dan sebagainya.  

 Seperti pada perhitungan indeks yang lain, Indeks Harga 

Saham Gabungan ditentukan hari dasar untuk perhitungan indeks, 

pada hari dasar, harga sama dengan harga  pasar sehingga 

indeksnya adalah 100%. 

2) Metode rata-rata tertimbang (Weighted Average Method) 

 Pada metode ini, dalam perhitungan indeks menambahkan 

pembobotan di samping harga pasar saham dan harga dasar saham. 

Ada 2 rumus yang mengemukakan metode ini, yaitu :  

 

      
∑   
∑     
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a) Metode Paasche 

 Pada metode ini, membandingkan kapitalisasi pasar seluruh 

saham dengan nilai dasar seluruh saham  yang bergantung pada 

suatu indeks. Jadi, makin besar kapitalisasi suatu saham, maka 

akan memberikan pengaruh yang sangat besar jika terjadi 

perubahan harga pada saham yang bersangkutan.  

Rumus Paasche :   

 

     

Keterangan : 

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan 

PS  = Harga Pasar Saham 

SS  = Jumlah saham yang dikeluarkan (outstanding shares) 

Pbase = Harga Dasar Saham 

 Dalam rumus diatas, (     ) adalah jumlah jumlah nilai 

kapitalisasi pasar (market capitalization) seluruh saham yang 

bergabung dalam indeks yang bersangkutan. Sedangkan 

(        ) merupakan jumlah seluruh nilai dasar dari saham-

saham yang bergabung dalam indeks yang bersangkutan.  

b) Metode Laspeyres 

 Pada metode ini, jumlah saham yang dikeluarkan pada hari 

dasar dan tidak bisa berubah selamanya walaupun ada 

pengeluaran saham baru. 

      
∑(     )

∑(        )
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Rumus Laspeyres :   

 

 

 

Ketangan ; 

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan 

PS  : Harga Pasar Saham 

SO  : Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar 

Pbase :Harga Dasar Saham 

2. Inflasi 

a. Pengertian Inflasi  

 Menurut Nopirin (1994 : 174), Inflasi adalah proses kenaikan harga 

umum secara terus-menerus,  ini tidak berarti bahwa harga-harga 

berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama selama 

suatu periodetertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja 

(meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan 

inflasi. 

 Menurut Sadono Sukirno (2013 : 14), Inflasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu 

perekonomian.  

 Sedangkan, Menurut situs resmi website Bank Indonesia 

(www.bi.go.id), Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus-menerus. Kenaikan hargadari satu atau dua  

      
∑(     )

∑(        )
 

 

http://www.bi.go.id/
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barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari 

inflasi disebut deflasi. 

b. Jenis – Jenis Inflasi 

 Dalam teori ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis dalam penggelompokan tertentu : 

1) Menuurt Nopirin (1994 : 176-177), Pengelompokan inflasi 

menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu : 

a) Inflasi Merayap (Creeping Inflation) 

 Inflasi jenis ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah 

kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara 

lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang 

relatif lama. 

b) Inflasi Menengah (Galloping Inflation) 

 Inflasi jenis ini di tandai dengan kenaikan harga yang 

cukup besar (biasanya double digit atau triple digit) dan kadang 

kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta 

mempunyai sifat akselaris. Artinya, harga-harga minggu atau 

bulan ini lebih dari minggu/bulan lalu dan seterusnya, efeknya 

terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap. 

c) Inflasi Tinggi (Hyper Inflation) 

 Inflasi ini merupakan inflasi yang palin parah akibatnya, 

harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali, masyarakat tidak lagi 
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berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot 

dengan tajam sehingga ini ditukarkan dengan barang. 

Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselaris. 

Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami 

defisit anggaran belanja (misalnya timbulkan oleh adanya 

perang) yang dibelanjai atau ditutup dengan cetak uang.  

2) Menurut Nopirin (1994 : 177-178), Penggolongan inflasi 

berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu :  

a) Demand Pull Inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh 

adanya kenaikan permintaan total (Agregate Demand), 

sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja 

penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh.  

b) Cost Pull Inflation, yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan 

harga serta turunnya produksi yang timbul dari beberapa faktor 

diantaranya yaitu  perjuangan serikat buruh yang berhasil 

menuntut kenaikan upah, industri yang sifatnya monopolistis, 

manajer dapat menggunakan kekuasaan di pasar untuk 

menentukan harga (yang lebih tinggi) dan kenaikan harga bahan 

baku industri.  

3) Menurut Dwi Eko Waluyo (2002 : 123), Penggolongan inflasi 

berdasarkan asal, yaitu :  

a) Domestic Inflation, yaitu inflasi ini dikarenakan terjadi 

kenaikan harga akibat adanya kondisi “shock” / kejutan dari 
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dalam negeri  baik karena perilaku masyarakat maupun 

pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga. 

b) Imported Inflation, yaitu menaikan harga-harga umum saja 

tidak dipengaruhi oleh harga dalam negeri, tetapi oleh harga-

harga luar negeri yang tercermin pada harga barang-barang 

impor. Dengan demikian kenaikan indeks harag luar negeri 

akan mengakibatkan kenaikan indeks harga umum dan dengan 

sendirinya akan mempengaruhi laju inflasi. 

c. Indikator untuk Mengukur Tingkat Inflasi 

 Menurut situs resmi website Bank Indonesia (www.bi.go.id), 

bahwaindikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi 

berdasarkan international best price antara lain:  

1) Indeks Harga Konsumen (Consumen Price Index) 

 Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukan pergerakan 

harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. 

Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas 

dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakasanakan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor 

perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan 

dibeberapa kota, dipasar tradisional dan modern terhadap beberapa 

jenis barang dan jasa disetiap kota.  

 Inflasi diukur dengan IHK di Indonesia mencakup 

dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the 

http://www.bi.go.id/
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classification of individual consumption by purpose-COICOP), 

yaitu :  (www.bi.go.id)  

a) Kelompok bahan makanan, 

b) Kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau, 

c) Kelompok perumahan, 

d) Kelompok sandang, 

e) Kelompok kesehatan, 

f) Kelompok pendidikan dan olahraga, 

g) Kelompok transportasi dan komunikasi. 

Rumus Laju Inflasi sebagai berikut :  

   

 

 

Keterangan ; 

LI   : Laju Inflasi periode t 

IHK tahun ke (n) : Indeks harga konsumen periode ini 

IHK tahun ke (n-1)  : Indeks harga konsumen perode tahun lalu 

2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 

 Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga 

transaksi yang terjadi anatar penjual/pedagang besar pertama 

dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar 

pada pasar pertama atas suatu komiditas. 

 

LI= 
             ( )               (   )

             (   )
      

http://www.bi.go.id/
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3) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) 

 Deflator PDB menggambarkan pengukuran level harga barang 

akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu 

ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB 

atas dasar harga nominal (atas dasar harga berlaku) dengan PDB 

riil (atas dasar harga konstan). 

  Menurut Dwi Eko Waluyo (2002 : 118), Angka defltator 

produk domestik bruto (GNP Deflator) besaran ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut :  

 

 

Dimana ; 

AD  = Angka deflator produk domestik bruto (PDB) 

Yb  = Produk Nasional Bruto menurut harga berlaku 

Yk  = Produk Nasional Bruto menurut harga konstan  

Kemudian laju inflasi dihitung sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

LIt   :  Laju inflasi pada periode t 

ADt  : Angka deflator PNB pada periode ini 

ADt-1 :Angka deflator PNB pada periode lalu 

AD =  
  

  
 

 

LIt= 
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 Kelemahan dari acara ini adalah sulitnya diperoleh angka 

deflator per bulanan, triwulan atau semester sehingga kita hanya 

mempunyai deflator dari lanju inflasi tahunan. 

d. Faktor-faktor penyebab Inflasi 

 Menurut Sadono Sukirno (2013 : 333-336), Masalah kenaikan 

harga-harga yang berlaku diberbagai negara diakibatkan oleh banyak 

faktor diantaranya sebagai berikut :  

1) Inflasi Tarikan Permintaan 

 Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian 

berkembang dengan pesar. Kesempatan kerja yang tinggi 

menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya 

menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi 

mengeluarkan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi. 

2) Inflasi Desakan Biaya 

 Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian 

berkembang dengan pesat ketika tingkat pengganguran adalah 

sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi 

permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan 

produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi 

kepada pekerjaanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran 

pembayaran yang lebih tinggi. 
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3) Inflasi Impor 

 Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang 

yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor 

yang mengalami kenaikkan harga mempunyai peranan yang 

penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.  

3. BI Rate 

a. Pengertian BI Rate 

 Menurut situs resmi website  Bank Indonesia (www.bi.go.id),  BI 

rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik.  

 Menurut Boediono (1992 : 75), Tingkat bunga yaitu sebagai harga 

dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. 

b. Jenis-jenis Tingkat Suku Bunga 

 Menurut Boediono (1992: 88-90), Tingkat suku bunga dibedakan 

menjadi dua macam, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang disepakati oleh 

kreditur dan debitur.  

 

 

Keterangan :  

Rn
*
 = Tingkat Bunga nominal 

Rm
*
 = Tingkat Bunga Murni 

Rn* = Rm
*
 + Rp

*
+ Rt + Ri

* 

 

http://www.bi.go.id/
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Rp
*
 = Premi Resiko 

Rt = Biaya Transaksi 

Ri
*
 = Premi Inflasi 

 Tingkat bunga nominal (Rn
*
) dapat berubah apabila unsur-

unsurnya berubah. Tingkat bunga murni (Rm
*
) merupakan hasil dari 

kesimbangan permintaan dan penawaran uang sekaligus 

keseimbangan antara permintaan  dan penawaran dana investasi 

(loanable funds). Apabila jumlah uang beredar bergeser atau 

apabila time preference para penabung dan produktivitas investasi 

berubah, maka pengaruh langsungnya adalah Rm
*
berubah apabila 

karena suatu hal bidang usaha para debitur menunjukan 

ketidakpastian yang lebih besar daripada biasanya (misalnya, 

karena ada perubahan situasi politik dan sebagainya) maka 

pengaruh langsung adalah Rp
*
meningkat.  

 Apabila terjadi perbaikan dalam komunikasi dan prasarana 

yang menyebabkan penurunan biaya transaksi, maka Rt nya 

menurun. Apabila orang mengharapkan laju inflasi akan meningkat 

di waktu mendatang, maka Ri
*
akan meningkat pula (Boediono, 

1992 : 88-89). 

 Tingkat bunga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

subyektif terutama yang berkaitan dengan perubahan perkiraan dan 

harapan orang  (expectations) mengenai perkembangan ekonomi di 

waktu mendatang. Tanda (*) untuk semua unsur tingkat bunga 
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kecuali Rt memiliki arti bahwa komponen-komponen tersebut 

sangat dipengaruhi oleh faktor expectations tersebut. 

2. Tingkat bunga Riil adalah tingkat bunga riil dikurangi laju inflasi 

yang terjadi selama periode yang sama.  

 

 

Keterangan : 

Rr = Tingkat Bunga Riil 

Rn
*
 = Tingkat Bunga nominal 

Ri  = Laju inflasi  

 Ri merupakan simbol untuk laju inflasi yang benar-benar 

terjadi selama periode tersebut. Sedangkan Rr merupakan tingkat 

bunga riil yang aktual (actual real rate of interest). Rr menunjukan 

berapa imbalan yang benar-benar diterima oleh kreditur (atau yang 

dibayar debitur) untuk penggunaan dananya selama jangka waktu 

tertentu, apabila diukur sebagai daya beli atas barang dan jasa. Rr 

kadang kala bisa negatif (yaitu tingkat bunga nominal lebih kecil 

daripada laju inflasi yang benar-benar terjadi).  

 Ini terjadi apabila laju inflasi yang diperkirakan Rr yang 

negatif berarti bahwa kreditur mengalami kerugian kapital (nilai riil 

kapitalnya turun) yang melebihi imbalan bunga yang diterima, 

sedangkan sebaliknya debitur mengalami keuntungan kapital 

melebihi dari bunga yang dibayar. 

Rr = Rn*+ Ri 
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c.  BI Rate sebagai Suku Bungan Acuan 

 Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme 

BI rate (suku bunga BI), yaitu Bank Indonesia mengumumkan target 

suku bunga SBI yang diinginkan oleh Bank Indonesia untuk 

pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang 

digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti 

pelelangan. BI rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata 

tertimbang suku bunga SBI satu bulan hasil lelang operasi pasar 

terbuka berada disekitar BI rate. 

 Besar perubahan BI rate ditunjukan dengan respon kebijakan 

moneter dinyatakan dalam perubahan BI rate (secara konsisten dan 

bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps)). Dalam kondisi untuk 

menunjukan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap 

pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI rate dilakukan lebih 

dari bps dalam kelipatan 25 bps. 

 Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam 

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI 

rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampui sasaran yangtelah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan.  
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4. Nilai Tukar / Kurs 

a. Pengertian Nilai Tukar / Kurs 

 Menurut Iskandar Simorangkir dan Suseno (2004 : 4), Nilai tukar 

mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit 

mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan 

mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai 

tukar (NT) Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) adalah harga satu 

Dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp) atau dapat juga sebaliknya 

diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. 

 Menurut N. Gregory Mankiw (2007 : 128), Kurs (exchange rate) 

adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk 

saling melakukan perdagangan.  

 Menurut Sadono Sukirno (2013 : 397), Kurs valuta asing atau kurs 

mata uang asing adalah  harga atau nilai mata uang sesuatu negara 

yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. 

 Dalam hal ini, apabila nilai tukar meningkat maka berarti rupiah 

mengalami depresiasi sedangkan apabila nilai tukar menurun maka 

rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara 

menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan 

secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi 

menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut 

revaluasi, sementara kebijakan menurun nilai mata uang terhadap mata 

uang asing disebut devaluasi. 
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b. Jenis-jenis Nilai Tukar 

 Menurut Mankiw (2007 : 128), dapat dibedakan jenis kurs menjadi 

dua, yaitu : 

1) Kurs nominal 

 Kurs nominal atau nominal exchange rate adalah harga relatif 

dari mata uang dua negara. 

2) Kurs Riil  

 Kurs riil atau real exchange rate adalah harga relatif dari 

barang-barang diantara dua negara. Kurs Riil menyatakan tingkat 

dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu 

negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs riil kadang-

kadang disebut terms of trade 

 

 

c. Perkembangan Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia 

 Sejak kemerdekaan, pada prinsipnya tujuan kebijakan nilai tukar 

lebih ditekankan pada menunjang efektivitas kebijakan moneter. 

Dalam rangka mempermudah perkembangan dan periode berikut 

dijelaskan sebagai berikut :  

1) Periode Perjuangan Kemerdekaan ( 1945-1959) 

 Sebagai langkah awal pada 6 Maret 1945, 1 Rupiah Jepang 

disamakan 3 sen NICA (Netherlands Indie Civil Administration), 

17 oktober 1945 sebagai perwujudan negara merdeka pemerintah 

Kurs Riil = 
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mengeluarkan uang baru yang disebut Oeang Republik Indonesia 

(ORI) yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan A.A.Maramis.  

Nilai tukar yang over valued  menjadi salah satu penyebab utama 

penurunan ekspor  sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan 

ekonomi tersebut pemerintah pada  7 maret 1946 nilai tukar Rupiah 

didevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12% dari 1,88 per USD 

menjadi Rp. 2,65 per USD. 

 Dalam upaya mengatasi tingginya laju inflasi, pemerintah 

melakukan pengetatan moneter dengan mengunting (Gunting 

Sjarifudin) uang De Javasche Bank (DJB), uang Hindia Belanda 

dengan uang NICA  pada 19 maret 1950. Dimana uang kertas  bagian 

kiri diatas f2,50 diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan untuk 

penyeragaman mata uang, ORI ditarik kembali dari peredaran pada 12 

Maret 1950.Sejak pertengahan tahun 1951 untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, pemerintah kembali mengevaluasi devaluasi 

nilai tukar rupiah sebesar 66,7% dari sebesar Rp 3,80 menjadi 11,40 per 

USD selanjutnya  20 Juni 1957, pemerintah menerapkan sistem niali 

tukar mengambang pada pelaku ekonomi tertentu.misalnya pemegang 

izin impor dapat membeli devisa. 

2) Periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966)  

 Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memburuk dan 

inflasi yang tinggi tersebut, nilai tukar Rupiah riil merosot terus 

sebagaimana terjadi pada periode kemerdekaan, perkembangan 
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tersebut mengakibatkan nilai tukar Rupiah yang ditetapkan dengan 

sistem nilai tukar menjadi overvalued. Untuk mengatasi 

permaslahan tersebut dari kebijakan moneter, pemerintah 

melakukan sanering uang pada 25 Agustus 1959 sanering uang 

dengan menggunakan nilai uang pecahan Rp 500 menjadi Rp 50 

dan Rp 1000 menjadi Rp 100.  

 Selain itu, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah kembali 

melakukan devaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 74,7% dari sebesar 

Rp 11,40 per USD menjadi Rp 45 per USD. Selanjutnya pada 13 

Desember 1965 pemerintah menerbitkan uang baru yang 

diperkecil, yaitu Rp 1000 uang lama menjadi Rp 1 uang baru. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga 

dari defisit pengeluaran pemerintah. 

3) Periode stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966-

1983) 

 Kondisi perekonomian pada periode ini diwarnai dengan inflasi 

yang sangat tinggi. Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut. Dari 

sisi kebijakan nilai tukar dan devisa, pada Agustus 1971 

pemerintah memberlakuakn sistem devisa bebas dan mendevaluasi 

nilai tukar Rupiah sebesar 9,8%.  15 November 1978 sejalan 

dengan kebijakan devaluasi tersebut, sistem nilai tukar yang 

digunakan diubah menjadi sistem niali tukar mengambang 

terkendali (managed floating exchange rate). 
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4) Periode Deregulasi Ekonomi (1983 - 1996) 

 Sebagaimana periode sebelumnya, perekonomian Indonesia 

pada periode deregulasi ekonomi menghadapi masa pasang surut. 

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, sistem nilai tukar 

mengambang terkendali disempurnakan pada 22 Desember 1995 

dengan menerapkan batas kurs intervensi di samping kurs 

konversi. Penetapan batas kurs intervensi dimaksudkan sebagai 

batas bagi bank untuk membeli atau menjual USD dari Bank 

Indoneisa.  

5) Periode Pada saat dan setelah krisis (1997-Sekarang) 

 Melemahnya nilai tukar Rupiah menyebabkan tingginya arus 

modal keluar dan peningkatan kegiatan spekulasi terhadap Rupiah. 

Kondisi tersebut diperparah dengan permasalahan dalam negeri, krisis 

nilai tukar dengan disertai gejolak sosial di dalam negeri tersebut telah 

mengakibatkan meroketnya laju inflasi dan kontraksi ekonomi. 

Sistem nilai tukar mengambang terkendali lebih fleksibel dan Sistem 

nilai tukar mengambang penuh kemudian pelebaran pita intervensi 

dari Rp 192 (8%) menjadi Rp 304 (12%)beralih ke sistem nilai tukar 

mengambang penuh (floatiang exchange rate system). 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

 Menurut Sadono Sukirno (2013: 402-403), Perubahan dalam 

permintaan dan penawaran suatu valuta yang selanjutnya 

menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh banyak 
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faktor, yang terpenting diantaranya adalah seperti yang diuraikan 

sebagai berikut :   

1) Perubahan dalam Citarasa Masyarakat  

 Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi 

masyarakat. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah 

corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksikan 

di dalam negeri maupun yang impor.  

2) Perubahan Harga Barang Ekspor dan Impor 

 Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan suatu barang akan di impor atau di ekspor. Barang-

barang dalam negeri dapat dijual dengan harga yang relatif murah 

akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspor 

akan berkurang.  

3) Kenaikan Harga Umum (Inflasi) 

 Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran 

valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umunya cenderung untuk 

menurunkan nilai suatu valuta asing yang disebabkan oleh inflasi 

menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-

harga di luar negeri dan sebab itu kecenderungan menambah 

impor, inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi 

lebih mahal.   
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4) Perubahan Suku Bunga dan Tingkat Pengembalian Investasi 

 Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting 

peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan 

tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan 

menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Nilai 

mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal 

negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat 

pengembalian investasi yang lebih tinggi.  

5) Pertumbuhan Ekonomi  

 Efek yang diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada 

nilai mata uangnya tergantung kepda corak pertumbuhan ekonomi 

yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh 

perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara 

itu bertambah cepat dari penawarannya. Akan tetapi, apabila 

kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat 

bertambah dari permintaannya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Seperti yang telah di ungkapkan di atas, faktor yang mempengaruhi pasar 

modal. Faktor-faktor tersebut bisa dari internal maupun eksternal. Investor 

tentu harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar investasi yang 

dilakukannya dapat memberikan hasil yang di harapkan.  

 Berikut ini akan dijelaskan pengaruh antara variabel-variabel bebas 

terhadap  variabel terikat : 
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1. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

 Didalam dunia investasi, investor memerlukan profil risiko dari negara 

yang menjadi target investasi. Inflasi merupakan salah satu dari bentuk 

risiko investasi, semakin tinggi laju inflasi di suatu negara maka semakin 

tinggi profil risiko dari negara tersebut. Hal ini dikarenakan apabila laju 

inflasi disuatu negara semakin meningkat dan tidak dapat ditekan maka 

kestabilan perekonomian negara tersebut terganggu maka investor 

cenderung tidak memilih negara tersebut sebagai target negara yang akan 

diinvestasikan.  

 Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunya profitabilitas suatu 

perusahaan, sehingga akan menurunkan pembagian deviden dan daya beli 

masyarakat juga menurun. Sehingga inflasi yang tinggi, mempunyai 

hubungan negatif dengan pasar ekuitas. 

2. Pengaruh BI rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

 Di Indonesia, menaikan nilai BI rate merupakan cara untuk 

mengendalikan laju inflasi yang semakin meningkat. Jika kita melihat 

siklusnya, apabila inflasi semakin meningkat maka nilai Rupiah cenderung 

melemah dan daya beli masyarakat menurun. Turunnya daya beli 

masyarakat ini dikarenakan jumlah uang beredar yang sangat banyak, 

sehingga ketika BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia maka pemilik dana 

besar akan mengalokasikan danannya ke produk-produk perbankan 

sehingga investor cenderung tidak mengalokasikan dananya pada bursa 

saham.  
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 Meningkatnya tingkat bunga secara langsung akan meningkatkan 

beban bunga. Perusahaan mempunyai laverage yang tinggi akan 

mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga. 

Harga bahan baku juga akan meningkat, barang-barang kebutuhan juga akan 

meningkat. Jika kenaikan biaya ini, tidak dapat diserap oleh harga jual 

kepada konsumen maka profitabilitas perusahaan akan menurun. 

Menurunnya profitabiltas ini, akan mengakibatkan dampak yang sangat 

signifikan terhadap pendapatan dividen yang harus diterima oleh investor, 

yang gilirannya investasi pada saham dipasar modal mnenjadi hal yang 

kurang menarik. Pada akhirnya investor akan berpindah ke jenis investasi 

yang lain, yang memberikan return yang lebih baik dalam hal ini bunga 

yang tinggi, deposito misalnya.  

 Apabila faktor-faktor lain dianggap tetap (cateris paribus) 

profitabilitass perusahaan akan menurun. Tingkat bunga yang tinggi adalah 

signal negatif bagi harga saham.  

3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah padaDollar ASterhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan 

 Investasi merupakan injeksi bagi pembagunan ekonomi suatu negara, 

sekaligus penentu dinamika pembangunan yang secara langsung dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai tukar atau kurs juga 

merupakan indikator maupun gambaran dari stabilitas perekonomian suatu 

negara. Jika permintaan kurs rupiah relatif lebih sedikit daripada suplai 

rupiah maka kurs rupiah ini akan terdepresiasi dan juga sebaliknya. Bagi 
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investor depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS menandakan bahwa prospek 

perekonomian  Indonesia menurun. Negara dengan stabilitas perekonomian 

yang bagus biasanya memiliki mata uangyang stabil pula pergerakannya. 

Negara dengan stabilitas perekonomian yang buruk, mata uangnya 

cenderungan bergerak tidak menentu dan cenderung melemah.  

 Nilai tukar mata uang suatu negara akan sangat penting dalam 

perekonomiannya, nilai kurs akan terlihat dalam dunia investasi dikarenakan 

era globalisasi dimana investasi tidak hanya akan datang dari  dalam negeri 

saja namun juga berasal dari luar negeri. Perubahan satu variabel makro 

ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap setiap jenis saham 

sehingga berpengaruh terhadap saham-saham, yaitu saham terkena dampak 

positif sedangkan saham yang lainnya terkena dampak negatif. Misalnya, 

kenaikan nilai tukar Dollar AS yang tahap 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 sampak 

negatif akan mengalami penurunan di bursa efek. 

 Apabila nilai tukar suatu negara mengalami pelemahan, maka hal 

tersebut akan menggambarkan ketidakstabilan suatu negara dalam 

perekonomian dengan demikian yang dilakukan oleh investor luar negeri 

karena dinilai kurang baiknya ekonomi negara tersebut. Hal tersebut akan 

memicu aksi jual beli saham-saham di bursa efek dan mengakibatnya 

turunnya indeks harga saham gabungan. Demikian pula sebaliknya, apabila 
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suatu negara mengalami ekonomi yang terus berkembang dan nilai mata 

uangnya naik maka hal tersebut akan menarik investor asing untuk ikut 

berinvestasi dengan melakukan aksi beli saham dalam investasi saham maka 

hal tersebut akan membuat indeks harga saham gabungan  naik.  

 Kesemua variabel penelitian tersebut akan dianalisis apakah memiliki 

pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Secara ringkas kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

  = Uji secara Parsial 

  = Uji secara Simultan 
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D. Hipotesis Penelitian

H1 : Diduga Inflasi memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham

gabungan di Bursa Efek Indonesia. Dalam artian meningkatnya inflasi 

maka akan diikuti kenaikan indeks harga saham gabungan. 

H2 : Diduga BI rate memiliki pengaruh pada indeks harga saham gabungan 

di     Bursa Efek Indonesia. Karena, kenaikan BI rate akan diikuti oleh

penurunan indeks harga saham gabungan.  

H3: Diduga Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS memiliki pengaruh 

dengan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia yaitu 

ketika kenaikan nilai tukar akan diikuti oleh kenaikan indeks harga 

saham gabungan. 

H4 : Diduga inflasi, BI rate dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan di 

Bursa Efek Indonesia. 


