
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Pada era globalisasi saat ini sudah terdapat pasar modal yang telah 

mengalami perkembangan yang begitu pesat dan memegang peranan penting di 

dalam memobilisasi atau pengerahan dana dari masyarakat yang berkeinginan 

untuk berinvestasi di pasar modal. Sebagai masyarakat modern, kata investas i 

sudah tidak asing lagi karena setiap hari kita dapat mendengarnya baik dari 

televisi, radio ataupun koran. Investasi ialah suatu kegiatan penanaman modal. 

Pada hakikatnya investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga dengan mengharapkan mendapatkan 

keuntungan dan manfaat di masa depan (Wira, 2015). Dapat diartikan bahwa 

investasi ialah membeli sesuatu yang diharapkan dapat dijual kembali di masa 

yang akan datang dengan nilai yang tinggi. Pembelian sesuatu yang dimaksud 

dalam konteks finansial berupa aset, saham, emas, dan lain sebagainya. 

       Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk saham 

maupun utang (obligasi). Kegiatan pasar modal sendiri di Indonesia sudah diatur 

di dalam UU No. 8 tahun 1995 (Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Pasar 

modal memiliki peranan yang penting bagi perekonomian guna faktor 

pembiayaan dan alternatif sumber dana operasional bagi perusahaan yang ada di 

suatu negara. Perkembangan pada dunia investasi saham di Indonesia 
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mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya investasi saham pada 

perusahaan industri  food and beverage di Indonesia.  

        Perusahaan industri food and beverage merupakan perusahaan manufaktur 

yang mana memproduksi jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh 

masyarakat di Indonesia. Pemilihan  objek pada perusahaan tersebut dikarenakan 

adanya beberapa alasan. Pertama, Perusahaan Food and Beverage ialah sebuah 

perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia yang memilik i 

perusahaan yang paling banyak yaitu sejumlah 18 perusahaan dibandingkan 

dengan kategori perusahaan lainnya yang termasuk pada sektor manufaktur.  

       Kedua, Perusahaan Food and Beverage memiliki ketahanan super terhadap 

krisis dibanding dengan perusahaan lain, karena di dalam kondisi krisis maupun 

tidak produk pada perusahaan ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga 

banyak investor yang memilih menanamkan investasi mereka pada perusahaan 

tersebut. Faktor lain yang membuat investor melakukan investasi saham pada 

sebuah perusahaan food and beverage di pasar modal adalah adanya harga 

saham.  

       Harga saham adalah salah satu faktor yang dapat membuat para investor 

bersedia menginvestasikan dananya di pasar modal. Hal ini dikarenakan dapat 

mencerminkan tingkat pengembalian modal. Menurut penelitian Sugeng 

Raharjo (2011) pada dasarnya, investor melakukan pembelian saham untuk 

mendapatkan sebuah dividen dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang 

lebih tinggi (capital gain). Perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang tinggi 

juga akan meningkatkan tingkat kembalian yang didapat investor dari harga 
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saham perusahaan tersebut. Harga saham pada pasar modal di gunakan sebagai 

indikator prestasi perusahaan, yaitu dengan melihat sejauh mana manajemen 

suatu perusahaan bisa berhasil mengelola dan meningkatkan kekayaan 

perusahaan dengan atas nama seorang pemegang saham.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Harga Saham Periode Tahun 2010-2017 

 

Sumber data: idx, diolah oleh bolasalju  

       

       Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa harga saham pada tahun 2010 

sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Penurunan harga saham terjadi 

pada tahun 2011, 2013, 2015 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terdapat 

adanya beberapa faktor yang menyebabkan pasar modal menjadi masalah, yaitu 

pelemahan nilai tukar rupiah yang mana krisis dan resiko yang dihadapi 

Indonesia akibat melemahnya rupiah berdampak pada pasar modal 

konvensional. Harga saham sendiri juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lain yaitu, inflasi, tingkat bunga dan kebijakan pemerintah (Rudianto, 2014). 

       Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga pada suatu barang atau 

jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus. Inflasi juga di artikan suatu 

proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan salah 

Tahun 
Harga Saham 

Akhir Tahun 

Kenaikan dan Penurunan 

dari Tahun ke Tahun 

2010 

2011 
2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
2017 

3.703,51 

3.821,99 
4.316,69 
4.274,18 

5.226,95 
4.593,01 

5.296,71 
6.355,65 

46,13% 

3,20% 
12,94% 
(0,98%) 

22,29% 
(12,13%) 

15,32% 
19,99% 
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satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat perubahan pada nilai harga 

suatu barang/jasa serta mata uang. Terjadinya inflasi dapat menyebabkan adanya 

dampak buruk bagi suatu bangsa ataupun masyarakat termasuk perusahaan dan 

seorang investor. Dampak dari inflasi yaitu berkurangnya niat masyarakat untuk 

menabung, melemahnya fungsi dari uang, permainan harga, dan distribus i 

barang tidak stabil (Boediono D. , 2014).  

       Inflasi juga dapat berdampak pada harga saham, yang mana  jika tingkat 

inflasi tinggi maka harga saham akan menurun, sebaliknya jika tingkat inflas i 

rendah maka harga saham akan meningkat. Hal ini disebabkan karena jika inflas i 

tinggi, Bank Indonesia akan meningkatkan tingkat bunga yang mana agar dapat 

meredam inflasi. Jika inflasi tinggi dan tingkat bunga naik maka beban 

perusahaan akan bertambah dan harga saham akan tertekan. Hal ini 

menyebabkan seorang investor ragu-ragu untuk menjual sahamnya kepada 

perusahaan karena takut tingkat keuntungan yang didapatkan sedikit (Dwita, 

2012).  

       Tabel 1.2 

       Perkembangan Inflasi 

       Periode Tahun 2010-2017 

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2010 5 

2011 5 

2012 4 

2013 7 

2014 6 

2015 6 

2016 4 

2017 4 

                 Sumber data: www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/
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       Pada tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa perkembangan inflasi dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi kenaikan maupun 

penurunan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terjadi 

kenaikan inflasi yang melonjak tinggi yaitu dari 4% menjadi 7%. Hal ini 

disebabkan karena dipengaruhi oleh melemahnya nilai rupiah terhadap Dollar 

dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mana mengakibatkan pengaruh 

pada berbagai faktor. Pada tahun 2014 tingkat inflasi tinggi dipengaruhi oleh 

naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga harga produk kebutuhan 

rumah tangga ikut naik dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar melemah. Pada 

tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan inflasi sebesar 4%. 

       Harga saham juga dapat di pengaruhi oleh tingkat bunga yang ditetapkan 

oleh bank Indonesia. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Anita Suchia 

(2018) tingkat bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Tingkat bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu 

pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang didapatkan dari jumlah 

bunga yang diterima setiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Karl dan Fair, 

2001:635). Tingkat bunga dapat menyebabkan banyak pengaruh yang bisa 

dikatakan multiplier effect. Hal ini karena tingkat bunga dapat mempengaruhi 

banyak hal seperti keseimbangan antara simpanan masyarakat dan investas i, 

jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pendapatan masyarakat . 

       Tingkat bunga juga memiliki hubungan terhadap tingkat inflasi dan juga 

kurs tukar rupiah. Hal ini dikatakan oleh Fahmi (2011) yang menyatakan bahwa 

jika tingkat inflasi mengalami kenaikan dan tidak di imbangi dengan kenaikan 
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tingkat bunga maka keuntungan investasi terutama di pasar uang menjadi tidak 

akan menarik lagi sehingga menyebabkan melemahnya kurs tukar rupiah.  Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa nilai tukar rupiah memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap harga saham begitupun dengan tingkat inflasi (Fahmi, 2011).  

       Pada penetapan tingkat bunga sendiri banyak mempertimbangkan berbagai 

faktor yang nantinya bisa menjadi akibat dari penetapan tingkat bunga tadi. 

Kenaikan ataupun penurunan tngkat bunga di dalam Bursa Efek Indonesia 

sangat mempengaruhi saham perbankan yang berfungsi sebagai lembaga untuk 

menyalurkan kredit pada masyarakat. Jika tingkat bunga dan biaya operasional 

tinggi maka akan memiliki dampak pada kemampuan perbankan dalam 

memenuhi kewajibannya dan kualitas kreditnya juga akan menurun.  

       Tidak hanya berdampak pada lembaga perbankan saja, namun tingkat bunga 

juga akan berdampak pada perusahaan dan juga seorang investor saham. Sudah 

di beri penjelasan di atas bahwa jika inflasi tinggi maka Bank Indonesia akan 

meningkatkan tingkat bunga. Jika tingkat bunga dinaikkan maka beban 

perusahaan akan bertambah, apalagi jika perusahaan tersebut banyak melakukan 

kredit dari bank. Dengan beban yang semakin bertambah maka hal tersebut akan 

membuat tingkat keuntungan yang didapat perusahaan maupun investor juga 

akan berkurang (Rachmawati, 2015).  
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Tabel 1.3 

Perkembangan Tingkat Bunga SBI  

Tahun 2010-2017 

 
Tahun Tingkat Suku Bunga 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

6,5 

7 

6 

6 

7,5 

7,5 

7 

5 

        Sumber : www.sahamok.com 
 

       Dari data tabel di atas menunjukkan perkembangan dari tingkat bunga SBI 

yang mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Peningkatan 

pada tingkat bunga pada tahun 2010-2017 dipengaruhi oleh terjadinya inflas i. 

Peningkatan pada tingkat bunga diharapkan dapat menjaga neraca defisit 

berjalan dan meningkatkan pertumbuhan pada kredit. Penurunan tingkat bunga 

pada tahun 2016 sampai 2017 dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang juga 

menurun yaitu 4%, sehingga menurunnya tingkat bunga SBI juga untuk menjaga 

keseimbangan moneter. Lain dari tingkat bunga, harga saham juga dipengaruhi 

oleh nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang positif 

terhadap harga saham (Ria Manurung, 2016).  

       Nilai tukar (kurs) ialah perbandingan antara harga mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara lain (Musdhilifah & Tony, 2007:13). Nilai tukar dari 

suatu mata uang ialah hasil dari penguatan antara permintaan dan penawaran 

pada pasar valuta asing. Penetapan kurs tukar rupiah terhadap valuta asing 

sendiri dijadikan sebagai hal penting bagi pelaku pasar modal yang ada di 

Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena akan mempengaruhi jumlah uang 

http://www.sahamok.com/
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yang akan dikeluarkan maupun yang akan diperoleh di dalam transaksi sebuah 

saham di pasar modal.  

Tabel 1.4 

Perkembangan Kurs Tukar Rupiah 

 Periode 2010-2017 

 

Tahun Nilai Tukar Rupiah-Dollar 

2010 

2011 
2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
2017 

9.085 

8.779 
9.380 
10.451 

11.878 
13.392 

13.307 
13.384 

      Sumber data: www.bi.go.id 

       Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa data perkembangan kurs tukar 

rupiah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kurs tukar rupiah 

melemah dan menduduki bagian paling lemah yakni sebesar Rp13.392,00 per 

Dollar. Pelemahan tersebut dikarenakan pada tahun 2015 negara Indonesia 

mengalami inflasi yang tinggi akibat dari naiknya harga BBM sehingga 

konsumsi dalam negeri berkurang dan mengakibatkan masyarakat memilih 

menggunakan produk impor yang lebih murah.  

       Penguatan kurs tukar rupiah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp13.307,00 

namun penurunan ini hanya sebentar saja dan mengalami pelemahan lagi pada 

tahun 2017 sebesar Rp13.384,00. Pelemahan tersebut dikarenakan adanya efek 

dari kebijakan politik Trump yakni pembatasan impor yang mengakibatkan 

Indonesia mengalami keterbatasan dalam melakukan ekspor hasil produk, 

http://www.bi.go.id/
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sehingga mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya dan 

menyebabkan harga saham menurun (Yuniarti, 2017).  

       Sampai pada saat ini kurs tukar rupiah masih mengalami pelemahan. Nilai 

tukar yang mengalami fluktuasi akan menyebabkan kepercayaan akan investor 

terhadap perekonomian Indonesia berkurang. Hal ini dapat menyebabkan 

adanya dampak negatif pada perdagangan saham di pasar modal (Antonio, 

2013). Pada dasarnya kenaikan dan penurunan pada kurs tukar rupiah terhadap 

dollar ditentukan oleh permintaan dan penawaran pada mata uang rupiah jika 

penawaran pada sebuah mata uang meningkat namun penawaran tetap atau 

menurun. Rupiah melemah sedangkan penawaran akan mata uang tinggi tetapi 

permintaan rendah, maka banyak faktor yang mempengaruhi keluarnya investas i 

asing di Indonesia, serta neraca perdagangan mengalami defisit dan impor 

banyak dilakukan daripada kegiatan ekspor.  

       Menguat dan melemahnya kurs tukar rupiah terhadap dollar juga ditentukan 

oleh neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah alat pencatatan dari 

kegiatan ekspor dan impor. Neraca perdagangan dapat mengalami surplus dan 

defisit. Neraca perdagangan mengalami surplus maka kurs tukar rupiah terhadap 

dollar akan menguat dan harga saham akan mengalami kenaikan, sedangkan jika 

neraca perdagangan mengalami defisit maka kurs tukar rupiah terhadap dollar 

akan melemah dan harga saham akan turun (Rachmawati, 2015). Kurs tukar ini 

juga dikaitkan dengan inflasi pada saat terjadinya pelemahan pada kurs tukar 

rupiah. Hal ini dilihat bahwasanya jika permintaan lebih tinggi dari pada 

penawaran pada suatu produk, maka harga akan cenderung mengalami kenaikan, 
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serta akan mengakibatkan turunnya daya beli bagi investor untuk melakukan 

investasi di pasar modal. 

       Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan 

memberikan judul penelitian “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Bunga terhadap 

Harga Saham melalui Kurs Tukar Rupiah pada Perusahaan Food and Beverage”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and 

beverage? 

2. Apakah kurs tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan food and beverage? 

3. Apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

food and beverage? 

4. Apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap kurs tukar rupiah? 

5. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kurs tukar rupiah? 

6. Apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui kurs tukar rupiah 

pada perusahaan food and beverage? 

7. Apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap harga saham melalui kurs tukar 

rupiah pada perusahaan food and beverage? 

C. Batasan Masalah 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera diatas, maka batasan masalah 

dalam penelitian yang dilakukan ini ialah objek di dalam penelitian yaitu 11 
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(sebelas) perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia sesuai dengan syarat yang ditentukan. Penelitian ini juga dibatasi oleh 

periode waktu yang diambil yaitu 8 (delapan) periode yaitu periode 2010-2017. 

Dalam penelitian ini hanya terfokus pada faktor kurs tukar rupiah, inflasi, dan 

tingkat bunga yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan food and 

beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap harga saham pada perusahaan 

food and beverage. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kurs tukar rupiah terhadap harga saham pada 

perusahaan food and beverage. 

c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap harga saham pada 

perusahaan food and beverage. 

d. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap kurs tukar rupiah. 

e. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kurs tukar rupiah. 

f. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap harga saham melalui kurs 

tukar rupiah pada perusahaan food and beverage. 

g. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga terhadap harga saham melalui 

kurs tukar rupiah pada perusahaan food and beverage. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan  

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dan memberikan sebuah 

informasi bagi perusahaan untuk digunakan sebagai antisipasi pada 

pengaruh perubahan tingkat kurs tukar rupiah, laju inflasi, serta tingkat 

bunga terhadap harga saham di dalam pengambilan keputusan sebuah 

perusahaan guna meminimalisir risiko. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah informasi bagi 

investor pada saat pengambilan keputusan di dalam kegiatan investasi di 

pasar modal baik di dalam pembelian maupun penjualan saham.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah 

wawasan bagi peneliti selanjutnya yang dapat dipakai untuk acuan 

penelitian baik pengetahuan maupun informasi pada kasus yang sama, 

khususnya yang berkaitan dengan harga saham. 

 


