
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melakukan investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasinya. 

Perasaan aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi 

yang jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasinya.

 Pasar modal memiliki sejumlah sifat khas apabila dibandingkan dengan 

pasar yang lain. Salah satu sifat khas dari pasar modal adalah adanya ketidakpastian 

akan kualitas produk yang ditawarkan. Dalam pasar modal kita tidak dapat 

mengetahui jenis dari produk yang ditawarkan kepada kita. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi ketidakpastian investasinya inilah para investor memerlukan informasi 

akuntansi, untuk menilai risiko yang melekat dalam investasinya dan juga untuk 

memperkirakan return yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Melalui informasi 

akuntansi, para investor dapat memutuskan apakah akan membeli atau tidak terhadap 

produk yang ditawarkan tersebut. 



 Pasar modal mempunyai fungsi yang lebih menarik dari perbankan, yaitu 

dana yang didapat tidak perlu dikembalikan dalam bentuk pembayaran cicilan atau 

bunga seperti kredit. Pasar modal merupakan bagian alamiah dari teori permintaan dan 

penawaran yang berhubungan erat dengan perputaran uang, ekonomi pasar dimana 

dana yang dimiliki individu ataupun suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana 

digunakan untuk investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang 

akan datang. Selain itu emiten juga akan lebih mudah memperoleh dana lebih, secara 

cepat dan murah dengan cara menawarkan saham yang dimiliki kepada masyarakat 

maupun investor.Dengan demikian pasar modal mempunyai peranan yang penting 

dalam alokasi dana masyarakat. 

  Harga saham suatu perusahaan mencerminkan interaksi antara investor 

dengan perusahaan dalam sebuah pasar modal. Selain itu harga saham  juga 

mencerminkan kemakmuran pemilik perusahaan atau para pemegang saham bagi 

perusahaan yang sudah go public (Husnan, 1983:38). Perkembangan harga saham di 

pasar modal merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, 

yaitu investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan di 

pasar modal (Usman, 1998:178), yaitu: 

1. Psikologi penjual atau pembeli saham. 

2. Kondisi perusahaan penerbit saham (emiten). 

3. Kebijakan direksi perusahaan emiten. 

4. Harga barang-barang komoditi. 

5. Investasi lain daripada saham. 

6. Kondisi ekonomi pada umumnya. 



7. Kebijakan pemerintah yang terkait. 

8. Pendapatan masyarakat selaku investor. 

9. Laju Inflasi. 

10. Besarnya permintaan dan penawaran. 

11. Kemampuan analisa saham. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan di 

pasar modal adalah inflasi yang merupakan gejala kenaikan harga yang meliputi 

hampir semua jenis barang dan jasa yang biasanya dari waktu ke waktu secara terus 

menerus sehingga menyebabkan daya beli rupiah pada suatu tahun berbeda rupiah 

tahun lainnya (Boediono, 1986:155). Dalam Accounting Principle Board no.3, inflasi 

didefinisikan sebagai penurunan daya beli yang disebabkan oleh kenaikan tingkat 

harga secara umum sejumlah barang dan jasa. Inflasi dapat diukur dengan 

menggunakan indeks harga konsumen. Inflasi periode ini diperoleh dari hasil 

pengurangan indeks harga konsumen periode ini dengan indeks harga konsumen 

periode sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya 

(Boediono, 1998:51). Bila dituliskan dengan rumus: 

IHKminggu ini – IHKminggu sebelumnyaInflasi dari IHK = 
IHKminggu sebelumnya

Inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan harga barang 

dan jasa yang naik. Dengan turunnya daya beli masyarakat menyebabkan laba 

perusahaan mengalami penurunan sehingga berakibat pada penurunan harga saham 

perusahaan tersebut di pasar modal. 



 Inflasi mempunyai kaitan yang erat dalam mempengaruhi kebijakan-

kebijakan perusahaan sektor keuangan secara langsung dalam penyelesaian tingkat 

suku bunga sebagai reaksi atas naik turunnya laju inflasi. Inflasi mendorong 

masyarakat untuk mengurangi investasi dan cenderung untuk menyimpan dana ke 

bank untuk mendapatkan bunga yang cukup tinggi dibanding keuntungan investasi 

yang lain. Keadaan ini tentunya menjadi tidak seimbang dimana dana yang terkumpul 

di bank menumpuk tanpa ada perimbangan kenaikan jumlah pinjaman untuk investasi 

yang pada akhirnya menimbulkan beban biaya bunga yang terlalu tinggi yang harus 

ditanggung pihak perbankan atau perusahaan lain yang bergerak di sektor keuangan 

ini. Dampak berikutnya yang harus dihadapi perusahaan bidang sektor keuangan 

adalah keterpurukan di dalam struktur permodalannya yang tentu akan berpengaruh 

pada kinerja harga dan volume perdagangan saham di pasar modal yang tercermin 

pada indeks harga saham sektor keuangan ini. 

 Variabel lain yang mempengaruhi harga saham adalah kurs valuta asing 

(US $), US $ merupakan mata uang yang dipergunakan dalam perdagangan dihampir 

seluruh penjuru dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa mata uang ini adalah mata 

uang terpenting dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu perusahaan sektor 

keuangan selalu menyesuaikan kurs dolar sesuai dengan mekanisme pasar uang. Kurs 

yang terus berfluktuasi dengan begitu lebar menyebabkan para investor lebih tertarik 

untuk bermain di pasar mata uang daripada di pasar modal, karena tingkat keuntungan 

yang diperoleh relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang didapat di pasar modal. 

Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US $ menyebabkan 



harga saham menjadi murah bagi investor asing. Bagi mereka ini merupakan saat yang 

tepat untuk melakukan investasi melalui pembelian saham.  

 Kurs valuta asing (terutama US $) juga menjadi salah satu faktor penentu 

kinerja perusahaan-perusahaan publik sektor keuangan. Hal ini dapat dipahami karena 

bidang usaha sektor keuangan tidak lepas dari sistem pembayaran nasional maupun 

intenasional. Mata uang dollar sebagai mata uang dunia mempunyai tingkat kestabilan 

yang sangat peka terhadap perekonomian dunia yang sekaligus dapat menimbulkan 

fluktuasi pada nilai tukarnya. Dengan tidak adanya kestabilan kurs mata uang rupiah 

terhadap dolar akan menimbulkan dampak kinerja perdagangan saham di pasar modal 

khususnya sektor keuangan yang cenderung turun. Hal ini dapat dipahami karena 

investor lebih senang menanamkan modalnya pada sektor lain yang relatif lebih stabil 

dibanding sektor keuangan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi naik turunnya 

indeks harga saham khususnya sektor keuangan, sehingga ini merupakan saat yang 

tepat melakukan investasi melalui pembelian saham. 

 Variabel lainnya yang mempengaruhi harga saham adalah tingkat suku 

bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap 

apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut (Riyanto, 1995). Menurut 

definisi ini suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu 

tertentu. Menurut pendapat kaum teoritikus klasik, tingkat suku bunga ditentukan oleh 

suatu persilangan antara kurva permintaan investasi dan kurva tabungan (Boediono, 

1985:77). Dari proses tawar-menawar antara para penabung dengan investasi akan 

menghasilkan tingkat bunga keseimbangan di pasar dana investasi. 



 Tingkat suku bunga merupakan salah satu dari beberapa indikator ekonomi 

moneter Indonesia. Tingkat bunga yang rendah akan memberikan alternatif bagi 

investor untuk menanamkan modalnya melalui saham yang relatif lebih 

menguntungkan sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih mudah melakukan 

investasi. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang tinggi menawarkan hasil yang lebih 

baik dalam berinvestasi yang kurang beresiko. Apabila tingkat suku bunga naik, maka 

investor saham akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya untuk dialihkan ke 

dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas resiko, akibatnya 

IHSG akan turun. Sebaliknya, bila tingkat bunga turun maka masyarakat akan 

mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih profitable dan akibatnya 

IHSG akan naik. Dengan demikian tingkat bunga akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap IHSG (Silalahi, 2000:18). 

 Selain ketiga variabel diatas, masih terdapat satu variabel lagi yang dapat 

mempengaruhi harga saham yaitu IHSG. Peningkatan dalam pasar modal dapat 

ditunjukkan melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG adalah suatu 

angka yang secara sederhana menggambarkan rata-rata naik atau turunnya seluruh 

harga saham di pasar modal pada saat itu. IHSG yang meningkat, dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam peningkatan di pasar modal dan sebaliknya IHSG yang menurun 

merupakan tolak ukur dalam penurunan di pasar modal (Sjahrir, 1994:130).  IHSG 

merupakan indikator untuk semua saham yang diperdagangkan di pasar modal yang 

dijadikan pedoman bagi para investor untuk melakukan investasi. Hal ini dikarenakan 

secara umum IHSG mencakup fenomena-fenomena ekonomi dan sosial politik. 

Penurunan IHSG yang merupakan indikator kelesuan pasar akan berakibat terjadinya 



aksi jual untuk menghindari kerugian atau mengambil untung. IHSG sebagai salah 

satu indikator kecenderungan reaksi pasar terhadap setiap sesi perdagangan saham di 

pasar modal tentu juga mempunyai keterkaitan tersendiri, dimana indeks harga saham 

sektor keuangan merupakan bagian dari IHSG. Hal ini menimbulkan kecenderungan 

pasar bergerak positif ataupun negatif terhadap indeks harga saham sektor keuangan, 

karena naik turunnya IHSG dan sebaliknya. 

  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini merupakan replikasi 

dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ira Dwi Setyowati yaitu analisis 

pengaruh variabel makro terhadap indeks harga saham sektor keuangan. Yang menjadi 

populasi dan sampel dalam penelitian ini juga sama dengan penelitian sebelumnya 

tetapi dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu tingkat suku bunga, sedangkan 

periode yang diambil oleh peneliti sekarang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yaitu periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Hal ini dilakukan oleh peneliti 

sebagai perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

mengambil data pada periode tahun 1997 hingga tahun 2000. Dasar dari pemilihan 

obyek dalam penelitian ini, yaitu karena adanya hubungan yang erat antara variabel 

makro (IHSG, inflasi, dan kurs valuta asing US $ serta tingkat suku bunga) dengan 

lingkungan perusahaan-perusahaan sektor keuangan, selain itu juga karena sektor 

keuangan mempunyai peranan yang penting dalam proses ekonomi dan merupakan hal 

yang sangat menentukan bagi beroperasinya perekonomian di pasar modal dalam 

kaitannya dengan indeks harga saham di pasar modal itu sendiri.  



  Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

variabel makro terhadap indeks harga saham sektor keuangan penulis mengajukan 

usulan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO 

TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR KEUANGAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam usulan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas oleh 

penulis adalah: “Apakah variabel makro (Inflasi, kurs valuta asing US $, dan IHSG 

serta tingkat suku bunga) berpengaruh terhadap indeks harga saham sektor keuangan 

baik secara bersama-sama maupun secara parsial ?”. 

C. Batasan Masalah 

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi indeks harga saham dan agar 

permasalahannya tidak meluas, maka dalam penelitian ini nantinya pembahasan 

masalah akan dibatasi oleh: 

1. Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, inflasi, dan kurs valuta asing (US $)  

serta tingkat suku bunga sebagai variabel bebas dan indeks harga saham sektor 

keuangan sebagai variabel terikat. 

2. Indeks harga saham sektor keuangan, IHSG, inflasi, dan kurs valuta asing (US $) 

serta tingkat suku bunga yang menjadi bahan penelitian ini berupa data bulanan 

dengan periode pengambilan data pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh masing-masing variabel makro tersebut terhadap indeks 

harga saham sektor keuangan. 



2. Mengetahui pengaruh keempat variabel makro, yaitu IHSG, inflasi, dan kurs valuta 

asing (US $) serta tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham sektor 

keuangan secara bersama-sama. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar modal dengan 

memperhatikan variabel makro. 

2. Bagi Emiten 

Sebagai bahan pertimbangan bahwa kemungkinan ada beberapa faktor terutama 

variabel makro yang dapat mempengaruhi indeks harga saham suatu perusahaan. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai suatu pembelajaran kemampuan dalam menganalisis suatu peristiwa dan 

merupakan suatu sumbangan pikiran untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut 

dan lebih baik. 

F. Sistematika Pembahasan

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pasar modal, inflasi, indeks harga 

saham, kurs valuta asing, tingkat suku bunga, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 



 BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian 

hipotesis.

 BAB IV  : ANALISIS DATA 

Berisi tentang analisis data serta pembahasan hasil analisi data dan 

alat analisi yang digunakan. 

 BAB V  : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan.


