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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

       Pengaruh ekonomi global memberikan tantangan bagi perekonomian 

domestik. Terdapat beberapa situasi ekonomi yang terjadi akibat pengaruh 

ekonomi global, salah satunya adalah pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika . Pelemahan Rupiah terhadap Dollar Amerika dimulai sejak tahun 2013 

sebesar Rp 12.189/USD dan terus melemah sampai Mei 2018 menjadi Rp 

13.741/ USD. Pelemahan kurs Rupiah tersebut dapat berdampak pada 

perdagangan ekspor dan impor suatu negara. Beberapa perusahaan yang 

melakukan kegiatan impor bahan baku akan mengalami kerugian jika mata uang 

Rupiah melemah, hal tersebut menyebabkan harga yang dibayarkan untuk 

membayar bahan baku menjadi lebih mahal, sedangkan perusahaan yang 

melakukan kegiatan ekspor akan mendapatkan laba karena harga barang ekspor 

menjadi lebih murah bagi negara lain.  

      Perusahaan ekspor atau impor yang terdampak pelemahan kurs Rupiah akan 

mengalami ekposur ekonomi dan peningkatan beban operasional menyebabkan 

laba perusahaan menurun karena perbedaan kurs mata uang. Penurunan laba 

tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan tersebut. Penurunan harga saham akan mempengaruhi 

keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Penurunan harga saham 
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tersebut dapat dilihat pada tabel perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 

tahun 2012 – Mei 2018 berikut. 

Tabel 1.1: Perkembangan IHSG tahun 2012 – Mei 2018. 

Tahun  Penutupan Akhir 

Tahun  

Kenaikan dan 

Penurunan dari 

Tahun ke Tahun  

2012 4.316,69 12,94% 

2013 4.274,18 -0,98% 

2014 5.226,95 22,29% 

2015 4.593,01 -12,13% 

2016 5.296,71 15,32% 

2017 6.355,65 19,99% 

Mei 2018 5.983,59 -5,85% 

Sumber: www.Pusatis.com  

      Pada tabel diatas terlihat bahwa perkembangan IHSG dari tahun 2012 sampai 

dengan Mei 2018 berfluktuatif. Penurunan saham IHSG pada tahun 2013,2015 

dan Mei 2018 dipengaruhi oleh pelemahan kurs Rupiah. Krisis dan resiko yang 

dihadapi Indonesia akibat pelemahan Rupiah tersebut berdampak pada pasar 

modal konvensional. Saat ini investor mulai melihat pasar modal syariah yaitu 

indeks saham syariah sebagai alternatif dalam berinvestasi dengan aman dan 

minim resiko. Investor mulai melihat pasar modal syariah yaitu indeks saham 

syariah sebagai alternatif dalam berinvestasi. Indeks saham syariah diciptakan 

dengan batasan-batasan produk investasi dengan prinsip, prosedur, asumsi dan 

aplikasi bersumber dan berbasis syariah islam. Indeks tersebut dipilih karena 

adanya konsep halal dan berkah yang sesuai dengan syariah islam (Nazwar, 

2008).  
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       Indeks islam dunia yang menjadi pemimpin pasar modal syariah dunia antara 

lain seperti Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) dibentuk tahun 1999 di 

Bahrain, Kuala Lumpur Syariah Index dibentuk tahun 2007 di Malaysia dan 

Islamic Index London dibentuk tahun 2013 di Inggris. Indonesia juga memiliki 

indeks islam yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic 

Index (JII). ISSI terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI 

,sedangkan JII berisi 30 saham syariah yang tercatat di BEI dengan rata-rata nilai 

kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun 

terakhir (Tim Otoritas Jasa Keuangan, 2017:67). 

       Pasar modal mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara 

yaitu sebagai faktor pembiayaan dan alternatif sumber dana operasional bagi 

perusahaan untuk meningkatkan aktifitas perdagangannya. Pasar modal syariah 

merupakan bagian dari pasar modal yang memiliki peranan penting bagi 

perekonomian. Salah satu peranan pasar modal syariah yaitu sebagai pendanaan 

alternatif melalui perbankan syariah. Pasar modal syariah mampu menyediakan 

modal jangka panjang, dengan jumlah tanpa batas dan memiliki resiko yang 

rendah. Salah satu produk pasar modal syariah yaitu saham syariah yang tercatat 

dalam Jakarta Islamic Index (JII).  

       Jakarta Islamic Index terpilih menjadi objek penelitian dikarenakan pada 3 

April 2017, Pasar Modal Syariah melalui Otoritas Jasa Keuangan melakukan 

kampanye kepada masyarakat dan para investor untuk mulai menanamkan 

modalnya berupa saham di Indeks Syariah. Kegiatan kampanye tersebut dibuka 
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dengan peluncuran Forum Sikompak Syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan saham syariah di Indonesia dan menjadikannya 

gaya hidup baru bagi masyarakat dan investor Indonesia. Hal tersebut dapat 

dilihat dari perkembangan pergerakan saham dalam indeks JII pada tahun 2012-

2018 cenderung menunjukkan kinerja saham syariah yang cukup 

menggembirakan (Tim Otoritas Jasa Keuangan, 2017:23). 

       Berdasarkan data pertumbuhan saham yang terdaftar pada JII, maka berikut 

ini adalah tabel perkembangan saham pada periode tahun 2012 – Mei 2018:  

Tabel 1.2: Kinerja saham Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012 – Mei 2018. 

Tahun Jumlah Saham Syariah 

(dalam DES)  
Kapitalisasi Pasar JII 

(Rp Milyar) 

2012 313 1.671.004,23 

2013 323 1.672.099,91 

2014 328 1.944.531,70 

2015 331 1.737.290,98 

2016 333 2.041.070,80 

2017 381 2.288.015,67 

Mei 2018 395 2.133.939,27 

Sumber : www.ojk.go.id  

       Tabel diatas menunjukkan adanya perkembangan pasar modal syariah yang 

meningkat dari tahun 2012 – Mei 2018. Hal tersebut dapat dilihat dalam data 

statistik kapitalisasi pasar JII dan jumlah saham syariah. Pengambilan data 

sampai periode Mei 2018 dikarenakan Jakarta Islamic Index (JII) melakukan 

review saham sebanyak dua kali dalam setahun yaitu periode Desember – Mei 

dan Juni – November. 
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       Pada tahun 2015 jumlah kapitalisasi pasar indeks JII menurun menjadi 

1.944.531,70 namun kembali meningkat tahun 2016. Penurunan kapitalisasi 

pasar indeks JII juga diikuti oleh penurunan jumlah saham syariah dalam Daftar 

Efek Syariah (DES) tahun 2015 menjadi 331 saham, namun kembali meningkat 

pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan karena melemahnya kurs 

Rupiah. Pelemahan kurs rupiah mempengaruhi biaya produksi perusahaan yang 

melibatkan impor dan ekspor. Hal tersebut dapat mempengaruhi biaya 

perusahaan yang semakin bertambah sehingga menyebabkan kapitalisasi indeks 

saham JII tahun 2015 menurun. Tahun 2018 terhitung sampai bulan Mei terjadi 

peningkatan jumlah saham syariah yang terdaftar di DES, namun Jumlah 

kapitalisasi pasar menurun dikarenakan jumlah kapitalisasi pasar yang terhitung 

hanya pada semester I yaitu dari bulan Desember 2017 – Mei 2018 saja. 

      Perusahaan yang telah sukses menginvestasikan modal menjadi lebih besar 

dapat dilihat dari keputusan perusahaan dalam menilai kondisi pasar. Bidang 

investasi yang banyak diminati oleh investor dalam negeri adalah saham 

perusahaan go-public. Penawaran dan permintaan saham dalam pasar modal 

menyebabkan adanya perubahan dan perbedaan harga saham. Keputusan 

investasi saham harus didahului dengan suatu proses analisis terhadap variabel 

yang mempunyai kemungkinan dapat mempengaruhi harga saham. 

Kecenderungan pemegang saham maupun calon pemegang saham untuk 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dapat dengan melihat kondisi 

kinerja perusahaan dan perubahan harga saham.          
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   Harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal atau fundamental dan faktor eksternal atau teknikal. Faktor 

internal atau fundamental berasal dari dalam perusahaan dan berkaitan dengan 

kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas, aktivitas, hutang dan 

profitabilitas (Gitman, 2008:108). Investor dapat memperkirakan harga saham 

dimasa yang akan datang dengan menggunakan analisis fundamenal dengan 

menerapkan faktor-faktor tersebut.  

      Faktor eksternal atau faktor teknikal merupakan penilaian harga saham 

dengan melihat faktor yang berasal dari luar perusahaan. Pengukuran faktor 

eksternal perusahaan dapat dilihat dari berbagai informasi diluar perusahaan 

seperti lingkungan ekonomi internasional, politik dan kondisi pasar. Faktor dari 

segi lingkungan ekonomi dapat berupa variabel inflasi, tingkat bunga , kurs 

Rupiah terhadap Dollar Amerika, pajak dan kebijakan pemerintah (Rudianto, 

2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel 

inflasi, tingkat suku bunga dan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika. Hal 

tersebut dikarenakan variabel teknikal lainnya seperti pajak dan kebijakan 

pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga 

saham. 

      Pajak hanya akan mempengaruhi harga saham perusahaan jika perusahaan 

tidak membayarkan pajaknya atau tidak mencantumkan pembayaran pajak per 

tahun pada laporan keuangan perusahaan sehingga jika pajak semakin 

menumpuk akan mempengaruhi beban dan mengurangi profitabilitas perusahaan 
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maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, sedangkan 

kebijakan pemerintah tidak bisa diukur dalam per tahun karena pemerintah 

membuat suatu kebijakan ekonomi jika terdapat reaksi pasar yang dapat 

mempengaruhi perekonomian negara.  

      Inflasi merupakan salah satu persoalan yang membawa dampak buruk bagi 

kondisi perekonomian negara. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tetap 

dan kondisi perekonomian negara sedang mengalami inflasi, maka pendapatan 

bersih yang diperoleh akan berkurang seiring dengan naiknya harga produk. 

Tingginya tingkat inflasi dapat menurunkan minat dan daya beli masyarakat dan 

juga meningkatkan biaya produksi (Nofianti 2013), biaya produksi yang semakin 

tinggi akan menurunkan minat investor untuk melakukan investasi dan 

menurunkan harga saham perusahaan. Berikut tabel perkembangan inflasi dari 

tahun 2012 – Mei 2018:  

Tabel 1.3:  Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2012 – Mei 2018. 

Bulan 

Inflasi (%) 

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 

Mei 

2018 

Tingkat 

Inflasi 

4,3 
8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 

3,41 

Sumber : www.bps.go.id  

      Tabel diatas menunjukkan statistik perkembangan inflasi di Indonesia. Dapat 

dilihat bahwa inflasi dari tahun 2012 – Mei 2018 cenderung berfluktuasi. Tahun 

2013 tingkat inflasi melonjak dari angka 4,3 menjadi 8,38. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar dan kenaikan harga 
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Bahan Bakar Bensin (BBM). Tahun 2015 tingkat inflasi menurun drastis dari 

angka 8,36 menjadi angka 3,35. Tingkat inflasi yang tinggi tahun 2014 

dipengaruhi oleh naiknya Bahan Bakar Bensin (BBM) sehingga harga produk 

kebutuhan rumah tangga ikut meningkat dan pelemahan kurs Rupiah terhadap 

Dollar Amerika. 

       Penurunan tingkat inflasi yang drastis dipengaruhi tingkat keyakinan 

masyarakat akan produk konsumsi rumah tangga dan tersedianya lapangan kerja 

menurun. Hal tersebut dikarenakan dampak dari inflasi yang tinggi tahun 2014. 

Data inflasi tahun 2018 diambil dari bulan Januari – Mei 2018 dengan tingkat 

inflasi rata-rata sebesar 3,41%. Penurunan tersebut dikarenakan konsumsi rumah 

tangga yang melambat dan beberapa harga barang pokok (Kontan). 

      Pelemahan kurs merupakan hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar valuta asing. Penentuan kurs rupiah merupakan hal yang 

penting bagi pelaku pasar modal di Indonesia. Valuta Asing dapat mempengaruhi 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam transaksi saham di pasar modal. 

Nilai kurs rupiah yang tidak stabil dan fluktuatif dapat mengurangi kepercayaan 

investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut akan berdampak 

negatif terhadap perdagangan saham di pasar modal, investor akan melakukan 

penarikan modal yang akan mempengaruhi capital of flow sehingga akan 

menurunkan harga saham (Raharjo,2010). Berikut data tabel  perkembangan kurs 

rupiah terhadap USD tahun 2012 – Mei 2018 : 
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Tabel 1.4: Perkembangan kurs Rupiah Terhadap Dollar  

Tahun 2012 – Mei 2018. 

Mata Uang 

Asing 

Kurs Mata Uang Dollar Terhadap Rupiah di Bank 

Indonesia  

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

Mei 

Dollar Amerika 
9670 

12189 12440 13795 13436 13548 
13741 

Sumber: www.bps.go.id  

       Tabel diatas menunjukkan statistik pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika dari tahun 2012 – Mei 2018. Tahun 2015 kurs Rupiah berada pada 

tingkat paling lemah yaitu sebesar Rp 13.795/USD. Pelemahan tersebut 

dikarenakan tahun 2015 Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi akibat 

dari naiknya BBM sehingga konsumsi produk dalam negeri berkurang dan 

masyarakat beralih menggunakan produk impor yang lebih murah dari lokal.  

      Tahun 2016 kurs rupiah terhadap Dollar mengalami penguatan menjadi Rp 

13.436/Dollar dan melemah kembali menjadi Rp 13.548/Dollar di tahun 2017 

sampai bulan Mei 2018 menjadi Rp 13.741/Dollar. Pelemahan Rupiah tersebut 

dipengaruhi efek kebijakan politik Trump atas pembatasan impor yang 

menyebabkan Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspor hasil 

produk, sehingga mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya dan 

berimbas pada penurunan harga saham (Yuniarti,2017).  

       Tingkat bunga SBI merupakan salah satu faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham. tingkat suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi 
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aliran kas dan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung perusahaan 

sehingga menyebabkan return diisyaratkan dari suatu investasi akan meningkat. 

Meningkatnya suku bunga merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi 

investor dan akan memberikan dampak pada harga saham. Berikut data 

perkembangan tingkat bunga SBI tahun 2012 – Mei 2018: 

Tabel 1.5: Perkembangan Tingkat Bunga SBI tahun 2012 – Mei 2018. 

Tingkat 

Suku 

Bunga 

SBI  

2012 2013 

 

2014 2015 2016 2017 Mei 

2018 

6 6.5 7.5 7.5 6 4.5 4,3 

Sumber : www.bps.go.id 

       Data diatas menunjukkan statistik perkembangan tingkat suku bunga SBI 

yang berfluktuatif tahun 2012 – Mei 2018. Peningkatan tingkat suku bunga pada 

tahun 2012 – 2015 dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi. Peningkatan suku bunga 

diharapkan dapat menjaga neraca defisit berjalan dan meningkatkan 

pertumbuhan kredit. Penurunan tingkat suku bunga tahun 2017 sampai Mei 2018 

dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang juga menurun yaitu 3,5%, sehingga tingkat 

suku bunga SBI juga diturunkan untuk menjaga keseimbangan moneter 

(Kompas).  

       Penjelasan diatas menunjukkan fenomena pelemahan kurs Rupiah akibat dari 

gejolak perekonomian global. Fenomena tersebut menyebabkan beberapa 

perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor mengalami penurunan 

laba dan peningkatan beban akibat adanya eksposur. Hal tersebut dapat 
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berdampak pada kinerja perusahaan dan mempengaruhi harga saham pada pasar 

modal konvensional. Indeks saham syariah dipilih menjadi alternatif investasi 

karena aman, minim resiko dan sesuai syariat islam. Salah satu indeks saham 

syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham syariah 

terbaik dan mempunyai nilai transaksi harian pasar tertinggi terpilih menjadi 

objek penelitian.  

      Terdapat variabel inflasi, kurs dan tingkat bunga merupakan beberapa faktor 

eksternal perusahaan atau faktor teknikal yang dapat memberikan reaksi pasar 

positif maupun negatif dan mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau 

penurunan harga sesuai dengan kondisi dan keadaan pasar. Hal ini yang 

mendorong untuk meneliti pengaruh faktor teknikal terhadap harga saham pada 

indeks Jakarta Islamic Index (JII) dengan menggunakan variabel inflasi, kurs 

Rupiah terhadap Dollar dan tingkat bunga SBI. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika dan Tingkat Bunga terhadap Harga Saham di Jakarta Islamic 

Index (JII)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan 

tingkat bunga terhadap harga saham di Jakarta Islamic Index (JII) ? 
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2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap terhadap harga saham perusahaan yang 

tergabung di Jakarta Islamic Index (JII) ?  

3. Bagaimana pengaruh kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika terhadap harga 

saham perusahaan yang tergabung di Jakarta Islamic Index (JII) ?  

4. Bagaimana pengaruh tingkat bunga terhadap harga saham perusahaan yang 

tergabung di Jakarta Islamic Index (JII) ?  

5. Variabel manakah yang paling berpengaruh pada harga saham perusahaan di 

Jakarta Islamic Index (JII)? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

       Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan pengaruh faktor 

eksternal atau faktor teknikal yang dapat mempengaruhi harga saham di 

Jakarta Islamic Index (JII) dengan menggunakan variabel inflasi kurs Rupiah 

terhadap Dollar dan tingkat suku bunga. Berdasarkan permasalahan yang 

tekah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan 

tingkat bunga terhadap harga saham di Jakarta Islamic Index (JII). 

b. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga saham perusahaan yang 

tergabung di Jakarta Islamic Index (JII). 
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c. Menganalisis pengaruh kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika terhadap 

harga saham perusahaan yang tergabung di Jakarta Islamic Index (JII). 

d. Menganalisis pengaruh tingkat bunga terhadap harga saham perusahaan 

yang tergabung di Jakarta Islamic Index (JII). 

e. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh pada harga saham 

perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Manfaat Penelitian  

      Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi diantaranya :  

a. Bagi Perusahaan 

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau 

sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks saham syariah. Hasil dari penelitian diharapkan dapat 

berguna untuk mempertimbangkan faktor eksternal atau teknikal berupa 

faktor tingkat inflasi, nilai kurs dan tingkat suku bunga terhadap harga 

saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII). 

b. Bagi Investor 

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan dapat membantu 

investor serta calon investor dalam mendapatkan informasi mengenai 

penanaman modal berupa saham syariah pada perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index (JII). 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.  
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       Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan atau sama. Hal 

tersebut dikarenakan fenomena ekonomi yang dilihat dari faktor eksternal 

atau teknikal ini sangat mengikuti zaman dan berkelanjutan.  

 


