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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Indeks saham umumnya digunakan para investor sebagai indikator dalam 

melihat pergerakan bursa dan sebagai pembanding untuk menilai kinerja investasi 

yang berkaitan dengan saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar dimana 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar 

sedang aktif atau lesu. Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa indeks yang umum 

digunakan sebagai acuan untuk para investor menanamkan modalnya. Indeks- 

indeks tersebut dibentuk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu Darmadji dan 

Fakhrudin (2012:130) 

       Tahun 2009 BEI meluncurkan suatu indeks yang sudah berlaku umum di 

negara-negara maju yang mengacu pada tata cara Sustainable and Responsible 

Investment (SRI) dengan nama SRI-KEHATI (www.Kehati.or.id , 2009). Indeks 

SRI-Kehati merupakan indeks harga saham hasil kerja sama antara PT Bursa Efek 

Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Indeks SRI-

KEHATI yang hadir diantara indeks-indeks saham yang lain mulai menyadarkan 

publik dan investor untuk lebih jeli memilih saham yang pro lingkungan dan tidak 

sekedar kinerja keuangan diatas kertas serta likuiditas saham. Indeks SRI-KEHATI 

selain menjadi tolak ukur investasi, juga merupakan bentuk komitmen perusahaan 

http://www.kehati.or.id/
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kepada lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat yang rentan terhadap 

sekitarnya.  

       Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi disaham-saham yang pro lingkungan 

memicu pertumbuhan Indeks SRI-KEHATI meningkat sekitar 25% pertahun sejak 

pertama kali diluncurkan (https://finance.detik.com, 2013). Pertumbuhan Indeks 

SRI-KEHATI meningkat dari tahun ke tahun saat indeks tersebut mulai dibetuk. 

Secara historis dalam beberapa tahun terakhir kinerja indeks SRI-KEHATI 

mencatatkan pertumbuhan 47% lebih tinggi dari pada indeks JII yang hanya 

tumbuh 12% dan IHSG tumbuh 23% (https://investasi.kontan.co.id, 2018). Berikut 

merupakan data kinerja Indeks Saham SRI-KEHATI tahun 2016-2017. 

 

        

 

        

       Indeks SRI-KEHATI mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun 

fenomena makro ekonomi yang terjadi belakangan ini menjadi suatu ancaman bagi 

indeks harga saham. Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.1, 

perkembangan indeks saham SRI-KEHATI dari tahun ke tahun menunjukkan 

trend yang meningkat, yang berarti prospeknya bagus. Hal ini terbukti dengan 

Tahun Indeks SRI-KEHATI (poin) 

2012 

2013 

219,61 

267,28 

2014 264,69 

2015 325,24 

2016 286,83 

2017 329,54 

Tabel 1.1 Kinerja Indeks Saham 2012-2017 

 

 

Sumber: www.marketwatch.com  

 

https://finance.detik.com/
https://investasi.kontan.co.id/
http://www.marketwatch.com/
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adanya peningkatan indeks saham SRI-KEHATI dari tahun ke tahun. Tahun 2012, 

2013 dan 2015 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun di 

tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 244,69 dan 286,83 poin 

namun, pada tahun 2017 indeks SRI-KEHATI mengalami kenaikan yang pesat 

sebesar 329,54 poin.  

        Indeks harga saham yang selalu berfluktuasi dapat dipengaruhi oleh banyak 

hal. Faktor makro yang terdiri dari makro ekonomi dan makro non ekonomi secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja saham seperti tingkat suku bunga, 

tingkat inflasi, peraturan perpajakan, kebijakan pemerintah, kurs valuta asing, 

tingkat bunga pinjaman luar negeri, ekonomi internasional, siklus ekonomi, paham 

ekonomi dan peredaran uang Samsul (2015:210). Perilaku investor juga akan 

memberi pengaruh terhadap pergerakan indeks saham. 

       Perubahan dalam makro ekonomi akan membuat para investor lebih cepat 

berekasi, karena para investor akan mengkalkulasi dampaknya baik positif maupun 

negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan Samsul (2015:210). 

Kinerja yang meningkat akan membuat harga saham meningkat sedangkan kinerja 

yang menurun akan membuat harga saham menurun. Keputusan para investor 

untuk menjual atau membeli saham yang bersangkutan akan membuat harga saham 

menjadi berfluktuasi. 

       Inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan 

investasi. Inflasi menunjukkan suatu gejala dimana harga mengalami kenaikan 
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yang bersifat umum secara terus-menerus Fahmi (2012:67). Inflasi yang tinggi 

mengakibatkan perusahaan menanggung beban produksi yang semakin meningkat. 

Biaya produksi yang meningkat menyebabkan harga bahan dan barang semakin 

mahal dan profitabilitas perusahaan akan turun. 

       Tingginya tingkat inflasi dapat menganggu perekonomian secara umum karena 

selain dapat menurunkan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh penurunan 

nilai mata uang juga dapat meningkatkan risiko penurunan pendapatan riil 

masyarakat Fahmi (2012:69). Harga saham yang jatuh di sebabkan oleh tingginya 

tingkat inflasi di suatu negara. Seorang investor yang berinvestasi harus sangat 

berhati-hati dalam memilih dan melakukan  transaksinya, karena inflasi yang tinggi 

dapat berpengaruh terhadap investasinya. Investor harus menunggu untuk 

berinvestasi sampai keadaan perekonomian kondusif untuk menghindari resiko-

resiko yang mungkin  ditimbulkan oleh inflasi  yang tinggi.  

       Kebijakan moneter berikutnya yaitu menggunakan suku bunga sebagai sasaran 

operasional, bank sentral menyakini bahwa stabilitas harga atau inflasi dapat 

dikendalikan dengan meningkatkan suku bunga Pohan (2008:43). Peningkatan 

suku bunga akan membuat keinginan untuk melakukan investasi dan konsumsi 

menjadi lebih rendah dan pada gilirannya hal tersebut akan mengendalikan inflasi. 

Suku bunga yang meningkat membuat beban perusahaan bertambah. Beban yang 

bertambah akan megurangi tingkat keuntungan perusahaan sehingga harga saham 
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turun. Berikut merupakan grafik pertumbuhan inflasi dan suku bunga yang terjadi 

dalam 10 tahun terakhir. 

        

 

 

 

 

 

        Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa ketika inflasi turun pada tahun 

2009 sebesar 3,5% maka Bank Indonesia akan menaikan suku bunganya sebesar 

7,5% sehingga pada tahun 2010 inflasi dan suku bunga seimbang yaitu inflasi 

sebesar 7% dan suku bunga sebesar 6,5%. Suku bunga yang tinggi menyebabkan 

peminjam uang makin sedikit. Orang-orang akan menahan belanja mereka untuk 

memilih menabung, sehingga terjadi tingkat konsumsi turun dan inflasi pun turun. 

Dampak sebaliknya juga berlaku, jika suku bunga rendah, pengaruh yang timbul 

adalah makin banyak orang meminjam uang. Konsumsi yang bertambah membuat 

uang beredar lebih banyak, ekonomi mulai tumbuh, dan efek lanjutannya adalah 

inflasi naik. 

 

Gambar 1.1 Perkembagan Inflasi dan SBI 10 Tahun Terakhir (2007-2016) 

Sumber: BI & BPS, diolah oleh Redaksi Bola Salju 
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       Informasi mengenai nilai tukar terhadap US dolar umumnya sangat 

diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena US dolar cenderung 

digunakan oleh perusahaan secara umum untuk melakukan pembayaran bahan 

produksi dan transaksi bisnis lainnya. Pasar keuangan Amerika Serikat yang 

terbesar dan paling berpengaruh membuat investasi dalam mata uang USD semakin 

berkembag pesat, hingga kini dollar masih menjadi standar nilai tukar diseluruh 

dunia. (www.lampung.tribunnews.com, 2018). Berikut merupakan data fluktuasi 

kurs rupiah terhadap dollar tahun 2013-2017: 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Gambar 1.2: Fluktuasi Kurs Rupiah/U$ Dollar periode 2013-2017 

Sumber: www.bi.go.id 

 

       Gambar 1.2 menunjukkan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap U$ 

Dollar yang terus mengalami pelemahan. Pergerakan kurs rupiah dalam 5 tahun 

terakhir terjadi pelemahan yang paling tinggi pada Juni 2015 sebesar Rp.13.700 

dikarenakan tekanan pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh The Fed yang akan 

http://www.lampung.tribunnews.com/
http://www.bi.go.id/
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menaikkan suku bunganya sehingga, membuat investor lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya di bursa Amerika dan devaluasi mata uang Yuan China. 

Penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar terjadi pada bulan April 2016 sebesar 

Rp.13.600 sedangkan pada bulan Januari 2017 dan November 2017 kembali 

mengalami pelemahan yaitu sebesar Rp.13.800. 

       Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar AS dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah kondisi makro ekonomi suatu negara. 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar diantaranya tingkat 

inflasi relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, pengendalian 

pemerintah, dan prediksi pasar Madura (2012:108-111) 

      Laju inflasi dan suku bunga dapat menimbulkan dampak yang signifikan atas 

nilai tukar. Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas 

perdagangan internasional. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibanding 

negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat 

menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu 

negara. Fluktuasi nilai tukar yang berimplikasi pada perubahan tingkat inflasi pada 

akhirnya mengakibatkan pula kenaikkan dan penurunan suku bunga domestik. 

Perubahan tingkat suku bunga akan memberikan pengaruh terhadap aliran dana 

suatu negara sehingga akan mempengaruhi pula permintaan maupun penawaran 

nilai tukar mata uang. 
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       Suku bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara 

karena suku bunga mampu mempengaruhi perekonomian secara umum. Suku 

bunga merupakan salah satu variabel yang dapat memepengaruhi harga saham. 

Perubahan suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu investasi, karena tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal 

negatif terhadap harga saham Tandelilin (2010:214). Suku bunga deposito yang 

mengalami peningkatan membuat para investor cenderung menanamkan modalnya 

dalam bentuk deposito karena dapat menghasilkan return yang besar dengan resiko 

yang lebih kecil dan sebaliknya. 

       Research gap juga ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, pada 

variabel tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap pergerakan indeks harga 

saham, penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2013), Hismendi, dkk (2013), 

Amin (2012), Widyasa dan Worokinasih (2018) menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan nilai tukar dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shidiq dan Setiawan (2015) menyatakan 

bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham.    

       Variabel inflasi terhadap indeks harga saham pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hismendi, dkk (2013), Jayanti, dkk (2014), Widyasa dan Worokinasih (2018), 

Qurochman (2017) dan Utoyo (2016) menunjukkan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap indeks harga saham karena inflasi yang terjadi merupakan 

inflasi dengan tingkat rendah, namun penelitian yang dilakukan Krisna dan 
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Wirawati (2013) dan Mulyani (2014) inflasi berpengaruh signifikan terhadap 

indeks harga saham. 

       Penjelasan mengenai fenomena fluktuasi indeks harga saham SRI-KEHATI 

yang mana data historis tidak mencerminkan kinerja dimasa yang akan datang, 

meski saat ini SRI-KEHATI memiliki kinerja diatas rata-rata namun tidak 

menjamin akan terulang dimasa depan dan keterkaitan akan variabel-variabel yang 

telah dijelaskan serta terdapat perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu maka penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor makro ekonomi yang 

dapat mempengaruhi Indeks Harga Saham. Berdasarkan latarbelakang diatas, 

penulis mengambil judul “Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham SRI-

KEHATI melalui Tingkat Bunga dan Kurs Tukar Rupiah/U$ Dollar sebagai 

Variabel Intervening.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat bunga? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kurs tukar Rupiah/U$ Dollar? 

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham? 

4. Apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap kurs tukar Rupiah/U$ Dollar? 

5. Apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap indeks harga saham? 

6. Apakah kurs tukar Rupiah/U$ Dollar berpengaruh terhadap indeks harga 

saham? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan ini agar tidak menyimpang jauh dari tujuan awal 

penelitian dan berfokus pada permasalahan serta ruang lingkup pembahasan, maka 

peneliti memberikan beberapa batasan sebagai berikut: 

1. Variabel terikat yang digunakan adalah Indeks Harga Saham SRI Kehati 

merupakan indeks harga saham hasil kerja sama antara BEI dan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) yang terdiri dari 25 emiten 

(Darmadji dan Fakhruddin,2012:131). 

2. Variabel bebas Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi 

dan kondisi dimana harga barang megalami kenaikan dan nilai mata uang 

mengalami pelemahan (Fahmi, 2015:67). 

3. Variabel Intervening suku bunga merupakan harga dari penggunaan dana 

investasi (loanable funds) (Boediono, 2014:76) dan Kurs Rupiah Terhadap U$ 

dollar merupakan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing (Sukirno, 

2010:397) 

4. Data yang digunakan adalah periode bulan yang dimulai pada Januari 2012 

sampai Agustus 2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis dan menginterprestasikannya, guna mengkaji 
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pengaruh tingkat suku bunga, kurs rupiah terhadap US dollar dan tingkat 

inflasi terhadap Indeks Harga Saham SRI Kehati di Bursa Efek Indonesia. 

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat bunga  

b. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kurs tukar Rupiah/U$ Dollar 

c. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Indeks harga saham 

d. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap kurs tukar Rupiah/U$ 

Dollar   

e. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap Indeks harga saham 

f. Untuk mengetahui pengaruh kurs tukar Rupiah/U$ terhadap Indeks harga 

saham 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Emiten atau Perusahaan 

       Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam menentukan kebijakan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk jangka waktu ke depan. 

b. Bagi Investor 

       Sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam memutuskan untuk 

berinvestasi di pasar modal apabila terjadi perubahan ekonomi makro.  

c. Peneliti Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

terhadap perubahan ekonomi makro seperti inflasi, kurs rupiah/U$ Dollar 
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maupun suku bunga terhadap Indeks Harga Saham baik secara praktik 

maupun teori dan untuk menguji teori Paritas Daya Beli (PPP) dan Paritas 

suku bunga (IRP). 


