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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil yang akan 

dikonsumsi di masa depan. Investasi yang memberikan tingkat pengembalian 

yang tinggi tentunya akan memberikan resiko yang tinggi pula. Tinggi rendahnya 

resiko suatu instrumen terutama yang ada di pasar modal Indonesia sangatlah 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik suatu negara serta kondisi perusahaan 

itu sendiri. Untuk itu, dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, ada 

baiknya investor melakukan analisis terlebih dahulu terhadap instrumen investasi 

yang akan dipilih. Analisis ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang ada. 

 Resiko yag dihadapi dalam melakukan investasi dapat berupa resiko 

sistematis (systematic risk) dan resiko yang tidak sistematis (unsystematic risk). 

Resiko sistematis tidak mungkin bisa dihindari karena resiko ini merupakan 

bentuk dari perubahan perekonomian yang tidak bisa dikendalikan oleh 

perusahaan. Sedangkan resiko yang tidak sistematis bisa kita minimumkan dengan 

melakukan diversifikasi. Berinvestasi dalam bentuk saham memiliki tingkat 

ketidakpastian yang tinggi sehingga resikonya juga tinggi. Analisis yang harus 

dilakukan oleh para investor meliputi analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Dalam melakukan analisis fundamental, investor perlu melihat kondisi perusahaan 

itu sendiri, maupun kondisi perekonomian dimana perusahaan tersebut beroperasi. 
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Sedangkan untuk analisis teknikal, para investor bisa melihat tren dari harga 

saham yang akan dipilih. 

 Semenjak terjadi krisis ekonomi di Indonesia, keadaan makroekonomi 

menjadi sangat tidak menentu. Tingkat suku bunga mengalami peningkatan 

menyebabkan investor lebih tertarik pada deposito, sehingga akan berdampak 

pada pasar modal. Inflasi melambung tinggi dan nilai tukar Rupiah terutama 

terhadap Dollar AS terus merosot. Nampaknya krisis ekonomi yang menyerang 

Indonesia pada tahun 1998 kini mulai terjadi lagi. Saat ini tidak hanya Indonesia 

saja, namun negara besar lainnya telah terkena krisis keuangan global. Krisis 

keuangan global merupakan imbas dari subprime morgageyang mulai terjadi pada 

tahun 2007. Kebijakan bank sentral AS dalam menurunkan suku bunga menjadi 

pemberi morgage melupakan resiko gagal bayar. Ketika bank sentral AS 

menaikkan kembali suku bunga, maka suku bunga untuk hutang juga akan naik. 

Pada saat inilah banyak yang mengalami gagal bayar. Efek dari subprime 

morgage di Amerika ternyata membawa imbas pada semua negara sehingga 

terjadilah krisis global . pada saat krisis global ini di Indonesia nilai tukar Rupiah 

terhadao Dollar merosot tajam hingga mencapai angka Rp 12.000/US$. Pada 

tanggal 9-10 Oktober 2008 banyak saham yang suspend karena ada kenaikan 

pasar yang berlebih. Sepertinya krisis keuangan global yang melanda memberikan 

dampak terhadap perekonomian suatu negara sehingga memeberikan dampak pula 

terhadap harga saham pada pasar modal. 

 Kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi harga saham pada suatu 

pasar modal. Bodie, Kane dan Marcus dalam bukunya yang berjudul “Investment” 
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mengungkapkan beberapa faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi harga 

saham, antara lain suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Dampak krisis di Indonesia 

yang menyebabkan kondisi makroekonomi menjadi tidak menentu juga 

berdampak pada kondisi pasar modal di Indonesia. 

 Pergerakan suku bunga berdampak pada keinginan konsumen dalam 

berinvestasi. Kenaikan suku bunga akan memicu masyarakat untuk cenderung 

berinvestasi pada bentuk deposito, daripada berinvestasi di pasar modal yang 

resikonya lebih tinggi. 

 Inflasi sebagai faktor makroekonomi yang tidak bisa terprediksi juga 

memberikan dampak terhadap performa saham. Kenaikan inflasi akan 

menyebabkan harga-harga secara keseluruhan naik menyebabkan kebutuhan 

sekunder (barang pelengkap) dan kebutuhan tersier (barang mewah) menurun, 

karena masyarakat akan cenderung memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu  

sehingga harga saham pada perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata akan lebih 

terkena dampaknya daripada harga saham sektor industri barang konsumsi. 

 Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS semakin memburuk semenjak 

adanya krisis. Hal ini menjadi malapetaka bagi industri-industri di Indonesia. 

Terutama bagi perusahaan yang meminjam dana dari luar negeri, mereka harus 

membayar hutang lebih besar, sehingga kinerja perusahaan tersebut akan terlihat 

melemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Pengaruh nilai 

tukar juga berkaitan dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya di 

pasar modal Indonesia. Investor asing diijinkan untuk menanamkan modalnya di 

Bursa Efek Indonesia pada jumlah tertentu. Para investor asing tentunya akan 
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mempertimbangkan secara rasional faktor perubahan nilai tukar mata uang 

sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam 

berinvestasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi harga saham. 

 Melihat keadaan seperti ini, ada baiknya dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh faktor makroekonomi (suku bunga, inflasi, dan nilai tukar) terhadap 

performa saham yang terpengaruh faktor siklikal dan performa saham yang sedikit 

terpengaruh faktor siklikal, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para 

investor dalam melakukan pemilihan saham di tengah kondisi ekonomi yang 

sedang bergejolak. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh suku bunga terhadap harga saham sektor perusahaan 

jasa perhotelan dan pariwisata? 

2. Apakah ada pengaruh inflasi terhadap harga saham sektor perusahaan jasa 

perhotelan dan pariwisata? 

3. Apakah ada pengaruh nilai tukar terhadap harga saham sektor perusahaan jasa 

perhotelan dan pariwisata? 

4. Apakah ada pengaruh suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap harga saham 

sektor perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata secara bersama-sama? 

 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham sektor 

perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata di BEI. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham sektor perusahaan 

jasa perhotelan dan pariwisata di BEI. 

3. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham sektor 

perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata di BEI. 

4. Menganalisis pengaruh suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap indeks 

harga saham sektor perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata  di BEI secara 

bersama-sama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi para investor, untuk menambah studi literatur mengenai bagaimana 

aspek-aspek makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar AS dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham sektor 

perusahaan jasa perhotelan dan pariwisata, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi investor dalam pemilihan saham. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan bagi peneliti 

maupun pembaca lain yang ingin mengadakan penelitian dalam ruang lingkup 

yang sama. 


