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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasar Modal merupakan salah satu tempat (media) yang memberikan 

kesempatan berinvestasi bagi investor perorangan maupun institusional. Oleh 

karena itu, arah dan besarnya pergerakan pasar modal menjadi topik yang 

menarik bagi para akademisi dan praktisi pasar untuk mempelajarinya.  

Secara umum, pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan 

mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal 

juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung 

dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik 

pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana 

pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan 

atau emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana 

bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada 

khususnya di luar sumber‐sumber yang umum dikenal, seperti tabungan 

pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri. 

Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari 

berbagai pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun non 

ekonomi. Pengaruh lingkungan ekonomi mikro seperti kinerja perusahaan, 

pengumuman laporan keuangan atau deviden perusahaan selalu mendapat 
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tanggapan pelaku pasar di pasar modal. Selain itu, perubahan lingkungan 

ekonomi seperti perubahan suku bunga tabungan, kurs valuta asing, inflasi, 

serta berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah turut 

berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume perdagangan di pasar modal. 

Saham sebagai komoditi investasi tergolong beresiko tinggi, karena 

sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Harga saham sulit 

diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, tingkat suku bunga, 

inflasi, kondisi ekonomi nasional, politik, keamanan, kebijakan pemerintah, 

dan lain-lain. 

Krisis ekonomi global mulai pertengahan tahun 2008 telah 

mendorong jatuhnya nilai harga saham dalam kurun waktu yang relatif 

singkat. Krisis yang berasal dari Amerika Serikat telah meruntuhkan 

perekonomian di benua Eropa dan Asia, khususnya negara berkembang. 

Ada dua pengaruh langsung krisis finansial global terhadap 

perekonomian di negara Indonesia. Pertama pengaruh terhadap keadaan 

indeks bursa saham Indonesia. Kepemilikan asing yang masih mendominasi 

dengan porsi 66% kepemilikan saham di BEI, mengakibatkan bursa saham 

rentan terhadap keadaan finansial global karena kemampuan finasial para 

pemilik modal tersebut (Tempo Interaktif, 2008). Kedua, dibidang ekspor 

impor, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor nomor dua setelah 

Jepang dengan porsi 20%‐30% dari total ekspor (Depperin, 2008). Dengan 

menurunnya kinerja ekonomi Amerika Serikat secara langsung akan 

mempengaruhi ekspor impor negara Indonesia juga. 
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Indonesia sebagai negara berkembang mendapat pengaruh cukup 

besar dari krisis financial global. Berbagai kebijakan diambil pemerintah 

untuk meredam pengaruh buruk dari krisis, seperti menaikkan suku bunga, 

menaikkan bahan bakar minyak, dan memperketat lalu lintas mata uang asing. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pertama kali diperkenalkan  

tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat 

di bursa. Hari dasar perhitungan indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 

dengan nilai 100. Sedangkan jumlah emiten yang tercatat pada waktu itu 

adalah sebanyak 13 emiten. Sekarang ini jumlah emiten yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia sudah mencapai 396 emiten. Seiring dengan 

perkembangan dan dinamika pasar, IHSG mengalami periode naik dan turun. 

Pada tanggal 9 Januari 2008, IHSG di Bursa Efek Indonesia mencapai level 

tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yaitu ditutup pada level 

2.830,263 (BEI, 2008). 

Faktor domestik yang mempengaruhi IHSG berupa faktor 

fundamental, yaitu inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, maupun nilai 

tukar rupiah. Berbagai faktor fundamental tersebut dianggap dapat 

berpengaruh pada pergerakan indeks. (Pasaribu, Tobing, Manurung, 2008). 

Indikator utama yang menyebabkan harga pasar saham berubah 

adalah adanya persepsi yang berbeda dari masing masing investor sesuai 

informasi yang dimiliki. Menurut Cheng (1997), dalam melakukan 

pemilihan investasi di pasar modal dipengaruhi oleh informasi fundamental 

dan teknikal. Informasi fundamental adalah informasi kinerja dan kondisi 
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internal perusahaan yang cenderung dapat dikontrol, sedangkan informasi 

teknikal adalah informasi kondisi makro seperti tingkat pergerakan suku 

bunga, nilai tukar mata uang, inflasi, indeks saham di pasar dunia, kondisi 

keamanan dan politik. Informasi teknikal sering digunakan sebagai dasar 

analisis pasar modal. Jika kondisi atau indikator makro ekonomi mendatang 

diperkirakan jelek, maka kemungkinan besar refleksi indeks harga harga 

saham menurun, demikian sebaliknya (Robbert Ang, 1997). 

Faktor asing merupakan salah satu implikasi dari bentuk globalisasi 

dan semakin terintegrasinya pasar modal di seluruh dunia. Kondisi ini 

memungkinkan timbulnya pengaruh dari bursa-bursa yang maju (developed) 

terhadap bursa yang sedang berkembang. Krisis yang mengakibatkan 

jatuhnya bursa Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini telah menyeret 

bursa di Asia pada tahun 1997, termasuk bursa Indonesia. 

Bagaimana bursa merespon terhadap shock dari bursa lain, apabila 

terjadi shock di Amerika Serikat maka bursa-bursa regional tidak akan 

terlalu meresponnya. Hanya Singapura, Hongkong, Jepang, dan Taiwan 

yang langsung meresponnya. Sebaliknya jika shock di Singapura, 

Hongkong, atau Australia secara cepat shock tersebut akan ditransmisikan ke 

semua hampir bursa saham di Asia Pasifik termasuk BEI. 

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor di atas 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Selain itu, pasar modal Indonesia 

yang termasuk kategori berkembang (emerging) sangat dipengaruhi oleh 
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Indeks saham pada negara maju (Amerika Serikat dan Singapore), sehingga 

perlu dilihat pengaruhya terhadap IHSG. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Inflasi, nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, jumlah uang beredar, indeks Dow 

Jones dan indeks Singapore Stock Exchange berpengaruh terhadap IHSG 

di BEI periode 2007-2010? 

2. Variabel manakah yang dominan mempengaruhi IHSG di BEI periode 

2007-2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh variabel suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), Inflasi, nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, 

jumlah uang beredar, indeks Dow Jones dan indeks Singapore Stock 

Exchange terhadap IHSG di BEI periode 2007-2010. 

2. Untuk menganalisis variabel manakah yang dominan mempengaruhi 

terhadap IHSG di BEI periode 2007-2010. 
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D. Manfaat Penelitian. 

Adapun harapan setelah penulis mengadakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Memberikan pemahaman kepada investor sehingga dapat menggunakan 

informasi yang tersedia dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dalam bidang pasar modal serta 

dapat menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang telah didapat di 

bangku perkuliahan terhadap kenyataan sebenarnya di lapangan. 

3. Dapat menambah khasanah ilmiah yang nantinya dapat dikembangkan lagi 

dengan penelitian-penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait 

dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan 

pergerakan IHSG di BEI.  

 


