
 

28 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

         Penelitian dari Yuniarti (2017) bertujuan untuk mengungkap bagaimana 

pengaruh inflasi dan kurs Rupiah terhadap harga saham di sektor industri barang 

konsumsi terhadap Index Syariah Stock Indonesia (ISSI). Objek dari penelitian ini 

adalah seluruh saham syariah yang terdaftar di indeks ISSI di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive 

Sampling berdasarkan ketersediaan data sekunder. Alat analisis yang digunakan 

adalah model regresi linear berganda dengan data panel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel inflasi dan kurs rupiah berpengaruh terhadap harga 

saham di sektor industri dan barang konsumsi di ISSI periode 2012 – 2016.  

         Penelitian yang dilakukan Habib dan Ul Islam (2017) tentang dampak dari 

berbagai variabel makroekonomi dengan variabel inflasi, produksi industri, kurs, 

tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar pada kinerja pasar saham Islam di 

India. Objek dari penelitian ini adalah salah satu indeks di Bursa India yaitu 

Ninty50 Sharia. Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square 

(OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kurs dan suku bunga yang 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar saham Islam.  

Khad  (2014) Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak kebijakan 

fiskal berupa pendapatan pemerintah yaitu pajak, kebijakan moneter berupa tingka
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suku bunga dan inflasi pada kinerja pasar saham di Pakistan. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan yaitu korelasi Pearson dan 

analisis regresi linear. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan 

pemerintah berupa pajak dan kebijakan moneter berupa suku bunga memiliki 

hubungan negatif terhadap Indeks Pasar Saham di Pakistan, sedangkan variabel 

inflasi mempunyai hubungan yang positif  pada Indeks Pasar Saham di Pakistan. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Edam (2017) bertujuan untuk melihat 

perubahan pasar modal yaitu saham di Bursa Efek Indonesia mengenai 

pengumuman Volume Paket Kebijakan Ekonomi XIV pada 10 November 2016. 

Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa dan pengambilan sampel 

menggunakan metode nonprobabilitas dalam bentuk purposive. Sampel yang 

digunakan adalah 45 saham dalam indeks LQ45 pada periode Agustus 2016 – 

Januari 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah 

memberi hasil yang signifikan hanya pada saat pengumuman kebijakan tersebut 

(t0). Hasil uji t-test menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh atau perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan pemerintah 

terhadap saham.  

         Beberapa penelitian diatas menjelaskan mengenai pengaruh variabel inflasi, 

kurs Rupiah terhadap Dollar, tingkat suku bunga, pajak dan kebijakan pemerintah 

terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang 

mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap harga saham yaitu 

variabel inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar dan tingkat bunga, sedangkan 
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variabel pajak dan kebijakan pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang 

positif dan pengaruh secara signifikan terhadap harga saham, sehingga penelitian 

ini hanya menggunakan variabel inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar dan tingkat 

suku bunga.     

         Penelitian tersebut menunjukkan sejumlah persamaan dan perbedaan. 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu perbedaan periode 

penelitian, variabel penelitian, objek penelitian maupun alat analisis yang 

digunakan. Persamaan yang terdapat dari beberapa penelitian terdahulu adalah 

sama-sama menganalisis dan ingin mengetahui pengaruh antara faktor teknikal 

atau variabel macro economy terhadap harga saham yang telah terdaftar dalam 

bursa efek.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Pasar Modal Syariah  

       Pasar modal syariah menurut Yuliana (2010: 46) adalah pasar modal yang 

dijalankan dengan konsep syariah dimana setiap perdagangan surat berharga 

menaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Peluncuran 

pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dan 

pada kesempatan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara 

Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan SRO (Self Regulatory 
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Organizations) yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan 

(LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  

      Pasar modal syariah sebagai bagian dari pasar modal memiliki peranan 

penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu peranan 

penting pasar modal syariah yaitu sebagai sarana pendanaan alternatif bagi 

perusahaan yang membutuhkan modal disamping pendanaan melalui 

perbankan syariah. Pasa modal syariah menawarkan beberapa keunggulan, 

salah satunya adalah kemampuan dalam menyediakan modal jangka panjang 

dan dengan jumlah tanpa batas. Pertumbuhan industri pasar modal syariah 

tahun 2017 merupakan hal yang menggembirakan. Penerbitan kebijakan dan 

peraturan terkait pasar modal syariah serta sosialisasi dan edukasi yang telah 

dilakukan selama ini berdampak terhadap pertumbuhan yang baik dari sisi 

produk, investor dan infrastruktur (OJK, 2017:23). 

       Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut 

(Yuliana, 2010,46) : 

a. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resikonya. 

b. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produknya.  

c. Harga saham merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 

d. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja 

kegiatan bisnis sebagaimana yang tercermin dalam harga saham.  
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      Terdapat perbedaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal 

syariah. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah pasar modal 

syariah dapat tercermin dan terlihat dari produk, aqad dan mekanisme 

transaksinya yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Contohnya sepeti 

kegiatan usaha suatu perusahaan, atas dasar prinsip syariah maka perusahaan 

harus menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi 

objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya (Yuliana, 2010:52).    

2. Jakarta Islamic Index (JII) 

       Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan 

di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya 

terdiri dari 30 saham syariah yang likuid dan telah tercatat di BEI. Review 

saham syariah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada periode 

I yaitu bulan Juni – November dan periode II yaitu pada bulan  Desember – 

Mei dan mengikuti jadwal review Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Bursa Efek Indonesia (BEI) menentukan dan 

melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII.  

       Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham 

syariah yang menjadi konstituen JII  adalah sebagai berikut (www.idx.co.id) : 

a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir.  

b. Saham tersebut dipilih dari 60 saham berdasarkan urutan rata-rata dari 

kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. 
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c. JII akan memilih 30 saham dari 60 saham tersebut berdasarkan rata-rata 

nilai transaksi harian di pasar dengan regular tertinggi. 

d. 30 saham yang tersisa adalah saham yang terpilih dalam indeks JII.  

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai 

oleh berbagai indikator diantaranya seperti semakin maraknya pelaku pasar 

modal yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham dalam JII. Beberapa 

karakter yang diperlukan dalam membantu struktur modal syariah adalah 

sebagai berikut (Sudarsono, 2007:202) : 

a. Semua saham harus diperjual belikan pada Bursa Efek Indonesia. 

b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat 

diperjual belikan melalui pialang. 

c. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari harga 

saham tertinggi.  

d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap perusahaan 

dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.  

3. Saham Syariah  

       Saham adalah suatu bentuk kepemilikan atas suatu perusahaan dan 

memberikan hak kepada pemiliknya. Kepemilikan tersebut memberikan 

kontribusi kepada para pemegangnya berupa return yang dapat diperoleh, 

yaitu keuntungan modal (capital gain) atas saham yang memiliki harga jual 

lebih tinggi daripada harga belinya atau deviden dari saham tersebut. Peluang 

untuk mendapatkan return atas capital gain ini dapat memotivasi para 
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investor untuk melakukan perdagangan saham di lantai bursa atau pasar modal 

(Yuliana , 2010:59).  

       Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu 

perusahaan dan dengan bukti tersebut pemegang saham berhak untuk 

mendapatkan bagian dari hasil usaha suatu perusahaan. Konsep penyertaan 

modal dengan hak bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Prinsip syariah mendefinisikan konsep ini sebagai kegiatan 

musyarakah atau syirkah (OJK, 2017:65). 

       Saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah, namun tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten atau 

perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Saham dapat 

dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut termasuk dalam 

kriteria berikut : 

a. Emiten atau perusahaan publik secara jelas menyatakan bahwa kegiatan 

dan jenis usaha serta cara pengolahannya dilakukan menggunakan prinsip 

syariah.  

b. Emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran 

dasar bahwa segala kegiatannya dilakukan menggunakan prinsip syariah 

di pasar modal, namun sahamnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut 

: 

1) Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. 
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3) Total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% 

dan total pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih 

dari 10%. 

4. Harga Saham  

      Harga saham menurut Gitman (2008:259) merupakan bentuk paling murni 

dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai dengan 

permintaan dan penawaran di pasar jual beli saham dan merupakan harga 

penutupan. Secara teori harga saham dapat terbentuk dengan formulasi 

sebagai berikut :  

P =  
 

   
 

Sumber: Gitman (2008:259) 

Keterangan,  

D    = Dividen  

r     = Suku bunga pasar 

g     =Expected Growth 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

       Harga saham selalu mengalami perubahan setiap saat. Menurut Samsul 

(2015:210) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham 

dapat berasal dari faktor internal atau fundamental dan eksternal atau teknikal 

perusahaan.  
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a. Faktor Eksternal  

1) Tingkat bunga pinjaman sangat berdampak negatif bagi setiap emiten, 

karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba 

bersih. Penurunan laba bersih menandakan bahwa juga terjadi 

penurunan laba per saham dan menyebabkan turunnya harga saham di 

pasar. 

2) Inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dengan 

derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah akan berakibat 

pertumbuhan ekonomi sangat lamban dan berakibat pada lambatnya 

pergerakan harga saham. inflasi yang berlebihan dapat merugikan 

perekonomian negara karena akan menyebabkan banyak perusahaan 

yang mengalami kebangkrutan. Inflasi yang tinggi akan menjatuhkan 

harga saham di pasar.  

3) Kenaikan pajak penghasilan badan usaha akan memberatkan 

perusahaan dan mengurangi laba bersih yang dapat mengakibatkan 

turunnya harga saham. 

4) Kebijakan pemerintah dapat berpengaruh positif maupun negatif pada 

suatu perusahaan, contohnya seperti larangan ekspor untuk komoditas 

tertentu. Hal tersebut akan mempengaruhi laba bersih perusahaan dan 

mengakibatkan harga saham perusahaan tersebut jatuh.  

5) Perubahan kurs Dollar terhadap rupiah akan berdampak negatif 

terhadap emiten yang memiliki utang Dollar sementara produk emiten 
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tersebut dijual secara lokal, sedangkan emiten yang berorientasi ekspor 

akan mendapatkan dampak positif dari adanya perubahan kurs Dollar. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. 

6) Perubahan tingkat bunga yang dikeluarkan oleh The Fed berpengaruh 

dalam pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Faktor Internal  

      Menurut Brigham (2006:107) faktor internal yang mempengaruhi 

fluktuasi harga saham antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Pengumuman perusahaan tentang pemasaran, produksi, penjualan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

2) Pengumuman perusahaan tentang pendanaan, seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

3) Pengumuman perusahaan tentang badan direksi manajemen, seperti 

perubahan dan penggantian direktur, manajemen dan struktur 

organisasi. 

4) Pengumuman perusahaan tentang pengambil alihan diversifikasi, 

seperti merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh 

pengakuisisian dan diakuisisi, laporan diinvestasi dan lainnya.  

5) Pengumuman perusahaan tentang investasi, seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  
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6) Pengumuman perusahaan tentang ketenagakerjaan, seperti negosiasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

7) Pengumuman perusahaan tentang laporan keuangan perusahaan, 

seperti peramalan laba sebelum tahun fiskal dan setelah akhir tahun 

fiskal, Earning Per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS), Price 

Earning Ratio (PER), Net Profit Margin, Return On Asset (ROA) dan 

lainnya.  

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga 

saham sangat beragam, yang paling utama adalah kekuatan pasar itu 

sendiri. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi yaitu semakin tinggi 

permintaan akan saham maka harga saham akan semakin naik.  

6. Inflasi  

       Inflasi merupakan kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi 

dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami 

pelemahan (Fahmi, 2015:63). Kondisi ekonomi tersebut jika yang terjadi terus 

menerus maka akan mengakibatkan guncangan pada tatanan stabilitas politik 

suatu negara. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa inflasi dapat 

membahayakan perekonomian karena mampu menimbulkan efek yang sulit 

untuk diatasi. Dampak inflasi bagi suatu negara jika inflasi tersebut terus 

meningkat dibandingkan negara rekanan dagang lainnya, maka neraca 



39 

 

berjalan negara tersebut akan menurun, akibatnya perusahaan atau masyarakat 

dalam negara tersebut akan beralih pada produk impor (Madura, 2006:53).  

       Menurut Dwi dan Uci (2013:159) terdapat beberapa sebab yang dapat 

menimbulkan inflasi antara lain : 

a. Pemerintah yang terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber 

ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat 

dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku.  

b. Berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha memperoleh 

tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktifitas 

mereka.  

c. Terdapat harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan 

barang-barang dan jasa naik lebih cepat dari tambahan keluarnya (output). 

d. Adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi ataupun non 

ekonomi yang dapat mendorong kenaikan harga. 

e. Pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi perusahaan  

f. Pengaruh inflasi luar negeri yang dapat mempengaruhi barang-barang 

impor.  

Tinggi rendahnya inflasi suatu negara dapat dilihat melalui indikator yang 

digunakan dan tahun dasar yang digunakan. Beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur inflasi yaitu : 

a. Indeks Harga Konsumen  
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      Pendekatan ini merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat 

harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode 

tertentu.  

 

        
                

      
 

Sumber: Dwi dan Uci (2013:159) 

Dimana : 

IHKt  = Indeks harga konsumen periode t 

IHKt-1 = Indeks harga konsumen periode t-1  

      Kelemahan dari indeks ini karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi 

harga barang-barang yang mempengaruhi indeks biaya hidup konsumen, 

terutama harga kebutuhan barang-barang pokok.  

b. Angka Deflator Produk Nasional Bruto (GNP Deflator)  

      Pendekatan ini dapat mencakup seluruh wilayah negara yang 

bersangkutan dan mewakili keadaan yang sebenarnya, ekonom 

menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator). 

              
  

  
 

Sumber: Dwi dan Uci (2013:159) 

Dimana : 

Yb  = Produk Nasional Bruto menurut harga berlaku 
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Yk  = Produk Nasional Bruto yang menurut harga konstan 

Kemudian laju inflasi dihitung dengan cara: 

 

 

   
         
     

 

Sumber: Dwi dan Uci (2013:159) 

Dimana : 

LI   = Laju inflasi  

ADt  = GDP deflator periode t  

ADt-1  = GDP deflator periode t-1  

      Kelemahan dari pendekatan ini adalah sulitnya memperoleh angka 

deflator perbulan, triwulan atau semester sehingga hanya mempunyai 

angka deflator dari laju inflasi tahunan.  

7. Tingkat Bunga  

       Tingkat bunga merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam 

atas pinjamannya dan merupakan bentuk imbalan bagi pemberi pinjaman atas 

investasinya. Tingkat bunga dapat mempengaruhi keputusan individu terhadap 

pilihan untuk membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uang 

tersebut dalam bentuk tabungan. Tingkat bunga ditentukan oleh interaksi 

antara permintaan dan penawaran (Madura, 2006:130). 
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       Tingkat bunga suatu negara diatur dan ditetapkan pemerintah yang 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian  negara. Tingkat bunga 

sangat penting bagi perusahaan karena investor melihat pengembalian hasil 

investasi yang diharapkan lebih besar. Penetapan tingkat bunga diatur oleh 

Bank Indonesia (BI) sesuai dengan UU no. 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bunga menurut 

penelitian Dewi (2015) adalah sebagai berikut : 

a. Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat suku bunga. 

Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,185 

yang berarti terdapat hubungan positif antara inflasi terhadap tingkat suku 

bunga. 

b. Loan to Deposit Ration (LDR) memiliki yang pengaruh positif terhadap 

tingkat suku bunga. Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,055 yang menunjukkan terdapat hubungan yang 

positif antara LDR terhadap tingkat suku bunga.  

c. Tingkat suku bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran kredit. 

Kenaikan kredit dapat meningkatkan suku bunga. Pengaruh pengambilan 

kredit tersebut dapat dilihat melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Berdasarkan hasil estimasi regresi terdapat koefisien sebesar 0,185 yang 

menunjukkan hubungan positif antara CAR dan tingkat suku bunga.  
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      Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan atas utang berjangka 

dengan sistem diskonto bunga. SBI tersebut digunakan oleh Bank Indonesia 

untuk mengontrol kestabilan rupiah. Bank Indonesia dapat menjual SBI dan 

bisa mendapatkan kelebihan uang primer yang beredar. BI rate merupakan 

suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pergerakan 

suku bunga yang berfluktuatif akan mempengaruhi harga saham.  

8. Kurs  

       Menurut Madura (2006:22) sebagian besar bisnis mengharuskan 

pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain untuk melakukan 

pembayaran. Jumlah pembayaran yang dilakukan juga dapat berubah, karena 

kurs mata uang berfluktuasi sepanjang waktu. Kurs adalah suatu mekanisme 

dimana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang lainnya. Kurs rupiah 

merupakan perbandingan nilai atas harga rupiah dengan harga mata uang 

asing yang bisa disebut kurs valuta asing.  

       Informasi kurs Rupiah terhadap Dollar AS umumnya sangat diperhatikan 

oleh perusahaan di Indonesia, karena nilai Dollar secara umum digunakan 

untuk melakukan pembayaran bahan produksi dan transaksi bisnis lainnya. 

Kurs Rupiah terhadap mata uang negara lain berpengaruh terhadap laba suatu 

perusahaan, karena perusahaan yang menggunakan bahan produksi dari luar 
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negeri akan mengalami peningkatan beban dan hutang apabila nilai rupiah 

melemah (Sudarsana,2014).   

       Nilai kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata 

uang asing. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah 

neraca perdagangan nasional, tingkat inflasi, pengendalian pemerintah dan 

ekspektasi pasar. Neraca perdagangan nasional yang mengalami defisit 

cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing, apabila neraca pembayaran 

mengalami penguatan dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus 

bertambah jumlahnya, maka nilai valuta asing akan bertambah murah. 

Perubahan kurs valuta asing dapat dipergunakan sebagai salah satu alat 

pengukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan perekonomian 

negara (Raharjo,2010).  

 

C. Kerangka Pemikiran 

      Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam keterkaitan 

antara variabel sebagai berikut : 

1. Hubungan Inflasi dengan Harga Saham 

      Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang-barang menjadi 

naik dalam jangka waktu yang lama. Inflasi dapat berasal dari dalam negeri 

dan luar negeri. Menurut Yuniarti (2017) inflasi dapat mengakibatkan 

meningkatnya biaya produksi. Adanya peningkatan biaya produksi 

menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan semakin meningkat. 
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Peningkatan biaya produksi yang semakin meningkat menyebabkan 

profitabilitas perusahaan semakin menurun. Profitabilitas perusahaan yang 

semakin menurun menyebabkan investor cenderung untuk tidak 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut karena melihat resiko yang 

diakibatkan oleh penurunan profit. Keputusan investor tersebut dapat 

mempengaruhi haga saham perusahaan menjadi menurun.  

 

 

2. Hubungan Kurs  Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan Harga Saham 

       Menurut Iba (2012) dalam penelitiannya yang membahas mengenai 

pengaruh nilai kurs Dollar terhadap Rupiah menyatakan bahwa apabila 

terjadi apresiasi kurs Rupiah terhadap Dollar maka biaya produksi suatu 

perusahaan akan menurun dikarenakan banyak perusahaan manufaktur 

yang membeli bahan baku impor. Penurunan biaya produksi tersebut dapat 

meningkatkan laba perusahaan sehingga harga saham perusahaan menjadi 

meningkat. Kebalikan dari apresiasi rupiah, jika nilai Rupiah melemah 

terhadap Dollar maka akan meningkatkan resiko eksposur ekonomi dan 

meningkatkan biaya produksi sehingga harga saham perusahaan menjadi 

menurun.  

3. Hubungan Tingkat Bunga dengan Harga Saham 

       Tingkat suku bunga SBI merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan masyarakat atau investor dalam berinvestasi. 
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Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan masyarakat akan beralih 

melakukan saving daripada melakukan investasi ke pasar modal seperti 

saham. Keputusan seperti ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan, 

jika tingkat suku bunga yang ditetapkan lebih rendah maka masyarakat atau 

investor akan beralih menanamkan modalnya ke pasar modal seperti 

saham. Tingkat suku bunga yang rendah memudahkan perusahaan untuk 

menekan biaya, sehingga profitabilitas perusahaan meningkat dan akan 

mempengaruhi harga saham (Iba, 2012). 

      Berdasarkan penjelasan mengenai keterkaitan hubungan antar variabel yang 

telah dikemukakan dari teori diatas dan teori terdahulu yang telah dibahas, 

maka dapat disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan mengenai 

pengaruh variabel inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar dan tingkat suku bunga 

terhadap harga saham di Jakarta Islamic Index (JII) secara simultan dan parsial 

sebagai berikut.  

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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       Gambar 2.1 merupakan gambaran kerangka pemikiran secara singkat yang 

menjelaskan bahwa peneliti mengkaji dan meneliti pengaruh tiga variabel yaitu 

inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan tingkat bunga sebagai 

alat pengukur faktor eksternal atau teknikal terhadap harga saham. Peneliti 

melakukan penelitian secara simultan dan parsial. Uji simultan yaitu meneliti 

atau mengkaji keseluruhan dari tiga variabel tersebut terhadap harga saham, 

sedangkan uji parsial yaitu meneliti satu persatu pengaruh dari tiga variabel 

terhadap harga saham.   

 

D. Perumusan Hipotesis 

       Harga saham di lantai bursa dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor 

eksternal atau secara teknikal dan faktor internal atau secara fundamental. faktor 

eksternal atau teknikal seperti inflasi pada suatu negara dapat memberikan dampak 

bagi keuangan perusahaan yang berakibat pada pergerakan harga saham. 

berdasarkan hasil penelitian dari Iba,Zainudin (2012) membuktikan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap saham. Artinya kenaikan inflasi akan 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. kenaikan harga-harga secara umum 

akan memberikan dampak pada penurunan konsumsi karena terjadinya penurunan 

pendapatan dan penurunan harga saham perusahaan pembiayaan. 

Ha1  : Terdapat pengaruh inflasi secara signifikan terhadap harga saham. 
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       Variabel makroekonomi yang paling penting dalam pengambilan keputusan 

suatu investasi adalah tingkat bunga yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Albaity (2011) yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kebijakan 

moneter, suku bunga dan inflasi indeks islam di pasar saham Malaysia 

menunjukkan bahwa investor bereaksi negatif terhadap kenaikan tingkat bunga. 

Bunga mempengaruhi indeks pasar saham islam di Malaysia, meskipun dampak 

dalam indeks Islam tersebut dengan tanda yang berlawanan.  

Ha2  : Terdapat pengaruh tingkat bunga secara signifikan terhadap harga 

saham  

        Nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi harga saham. Ketidakastabilan nilai tukar menjadi sangat 

penting bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Penelitian 

menurut Utami (2016) menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara 

dipengaruhi dengan meningkatnya mata uang domestik sehingga daya beli 

masyarakat menjadi meningkat dan kemampuan masyarakat untuk berinvestasi 

juga meningkat. Hal tersebut akan berdampak positif bagi pergerakan harga 

saham. Penelitian ini didukung oleh penelitian  dari Widyastuti (2017) mengenai 

dampak dari inflasi, suku bunga, nilai tukar di IHSG. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari pengaruh nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar terhadap harga saham.  

Ha3  : Terdapat pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

secara signifikan terhadap harga saham    
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       Menurut Dwi dan Uci (2013:159) inflasi merupakan salah satu bentuk 

penyakit ekonomi yang sering muncul dan dialami oleh hampir seluruh negara. 

Laju inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang sering dikenal 

dengan stabilitas harga. Sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya 

kenaikan inflasi yaitu diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah baik yang 

bersifat ekonomi maupun non ekonomi yang mendorong kenaikan harga serta 

pengaruh inflasi luar negeri juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang-

barang lokal. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga saham perusahaan karena 

harga barang pokok untuk produksi menjadi naik.  

       Nilai kurs suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Perbedaan kurs 

tersebut terjadi karena adanya perbedaan alat transaksi antar negara. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014), perbedaan kurs tersebut dapat 

membentuk gejolak nilai tukar suatu negara, dimana dasar penukarannya 

ditentukan oleh gejolak pasar dunia dan akan terus diperhatikan oleh para investor, 

perusahaan, dan pelaku pasar internasional. Gejolak tersebut akan berdampak pada 

pasar komoditi dan finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Perubahan pada kurs akan mempengaruhi perusahaan yang melakukan kegiatan 

usaha ekspor impor dan memakai mata uang dollar. Hal tersebut akan 

mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang akibat eksposur yang dialami 

dan dapat mempengaruhi harga saham. 

       Menurut Sudarsana (2014) suku bunga merupakan salah satu variabel yang 

dapat mempengaruhi harga saham. perubahan tingkat bunga tersebut akan 
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mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan suatu investasi. Secara 

umum perubahan suku bunga dapat mempengaruhi suku bunga deposito dan 

kredit. Jika suku bunga deposito meningkat maka investor akan cenderung 

menanamkan modalnya dalam bentuk deposito karena dapat menghasilkan 

pengembalian yang besar dengan resiko yang lebih kecil dan sebaliknya. 

Perusahaan perbankan yang memberikan tingkat bunga yang besar, maka investor 

akan lebih tertarik pada investasi tersebut dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

pendapatan dari perusahaan perbankan sehingga akan mempengaruhi harga saham.  

      Penjelasan diatas menunjukkan pengaruh dari variabel inflasi, nilai tukar dan 

tingkat suku bunga dari faktor eksternal atau teknikal yang dapat berdampak pada 

respon investor sehingga memberikan pengaruh naik turunnya harga saham di 

pasar modal. Pengaruh variabel dependen menyatakan berpengaruh baik dalam 

teori maupun penelitian terdahulu, dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan tingkat suku bunga 

berpengaruh secara simultan terhadap pergerakan harga saham perusahaan.  

Ha4   : Terdapat pengaruh inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

dan tingkat suku bunga secara signifikan terhadap harga saham.  

       Pengukuran pengaruh variabel inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan 

tingkat bunga terhadap harga saham yang dilihat dari penelitian terdahulu 

mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal atau fundamental dan eksternal atau teknikal dari perusahaan dan setiap 

perusahaan memiliki faktor dalam mempengaruhi kondisi lingkungan finansial 
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yang berbeda-beda sehingga memungkinkan hasil yang didapat dari pengujian 

variabel tersebut juga berbeda. Hipotesis yang akan diajukan adalah untuk menguji 

variabel mana diantara variabel inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan 

tingkat suku bunga yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham.  

       Penelitian menurut Toin, Dyah (2015) menyatakan bahwa pengaruh nilai 

tukar terhadap harga saham adalah negatif dan signifikan. Variabel nilai tukar 

menunjukkan hubungan yang negatif sesuai dengan hipotesis, tetapi hubungan 

secara statistik tidak signifikan dengan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

dalam mengambil keputusan investasi dananya. 

       Menurut Jawaid (2012) dalam penelitiannya tentang efek atau dampak dari 

nilai tukar, suku bunga dan volatilitas terhadap harga saham pada industri 

perbankan di Pakistan, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

negatif antara nilai tukar dan suku bunga terhadap harga saham. Hasil dari 

penelitian ini menyarankan kepada investor untuk berinvestasi saham pada sektor 

perbankan dalam keadaan nilai tukar dan bunga sangat mudah berubah. Penelitian 

ini juga menyatakan bahwa tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai indikator 

untuk keputusan investasi saham di sektor perbankan.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2015) tentang pembuktian secara 

empiris pengaruh Dollar dalam Indeks Dow Jones dan tingkat bunga SBI terhadap 

IHSG selama periode Januari 2015 hingga Desember 2015. Hasil yang didapat 

dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel nilai tukar dollar di Indeks Dow 
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Jones secara simultan mempengaruhi pergerakan IHSG, sedangkan secara parsial 

nilai tukar Dollar di Indeks Dow Jones tidak mempengaruhi pergerakan IHSG.  

       Penelitian ini belum menemukan refrensi tentang pengaruh secara simultan 

variabel mana yang paling berpengaruh dan dominan terhadap harga saham, 

namun hipotesis sementara yang didapat adalah tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap harga saham.  

Ha5   : Terdapat pengaruh tingkat bunga yang dominan terhadap harga 

saham. 

       Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan diatas, maka dapat diambil hipotesis yang menyatakan bahwa : 

a) Ha1 :Terdapat pengaruh inflasi secara signifikan terhadap harga saham  

b) Ha2:Terdapat pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara 

signifikan terhadap harga saham 

c) Ha3:Terdapat pengaruh tingkat bunga secara signifikan terhadap harga saham.  

d)  Ha4:Terdapat pengaruh inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan 

tingkat bunga secara signifikan terhadap harga saham. 

e) Ha5:Terdapat pengaruh tingkat bunga yang dominan terhadap harga saham.       

 


