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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang terjadi saat ini 

menjadi pemicu yang kuat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

performa terbaiknya dalam mempengaruhi investor untuk menarik atau menanam 

investasinya, serta akan berpengaruh terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. 

Perkembangan yang pesat seperti ini, akan membutuhkan pendanaan dalam 

jumlah yang sangat besar. 

Selain menjaga performa perusahaan, manajemen juga perlu memberikan 

informasi tentang laporan keuangan perusahaan bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap kegiatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan sarana investor untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat. 

Perilaku keputusan investasi dari seorang investor dalam suatu pasar 

modal akan tercermin dari pergerakan-pergerakan indeks harga saham gabungan 

pada pasar modal tersebut. Pergerakan indeks harga saham gabungan akan 

menjadi tolok ukur kinerja bursa dalam merespon perkembangan ekonomi dan 

merupakan kegairahan para investor untuk mengejar peluang investasi yang ada. 
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Krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu menyebabkan 

tingginya inflasi di Indonesia sehingga menyebabkan semua bidang ekonomi 

terkena imbasnya khususnya pada pasar modal dan terjadinya penurunan nilai 

tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Seirama dengan kenaikan 

harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan 

kenaikan harga-harga tersebut (Khalawaty, 2000:6). 

Untuk menghindari capital out flow, karena ketidakpastian ekonomi di 

Indonesia yang akan menyebabkan rupiah turun lebih jauh, maka pemerintah 

menetapkan suku bunga SBI yang tinggi. 

Dalam perekonomian modern, pasar modal berperan dalam menyediakan 

sumber dana alternatif jangka panjang kepada perusahaan. Selain itu pasar modal 

juga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan investasi dari kredit 

perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pasar modal suatu 

negara adalah kondisi makro ekonomi dan stabilitas politik negara tersebut, 

missal kurs valas, cadangan devisa, inflasi dan tingkat suku bunga deposito 

(Djoko Hanantijo, 2000:54). 

Hampir seluruh negara yang menganut sistem perekonomian modern 

akan mengembangkan pasar modal dan bahkan menjadi kegiatan pasar modalnya 

sebagai tolok ukur kinerja yang dicapai. Ini tercermin dari besar kecilnya harga 

saham dan kapitalisasi pasar dari negara yang bersangkutan, semakin besar kedua 
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hal tersebut berarti semakin berhasil sistem ekonomi yang dikembangkan (Agung 

Budilaksono,2005:18).  

Di Indonesia, kemajuan yang dicapai oleh BEI semakin mengukuhkan 

posisi pasar modal sebagai alternatif pembiayaan (kredit perbankan). Pasar modal 

sendiri selama sepuluh tahun terakhir sejak dibukakannya kesempatan bagi 

pemodal asing untuk melakukan investasi besar-besaran melalui pasar modal, 

telah menunjukkan peningkatan kinerja luar biasa. Berbagai besaran yang umum 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu pasar modal seperti kenaikan harga 

saham, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, nilai perdagangan dan frekuensi 

perdagangan yang merupakan indikator tingkat likuiditas dan peningkatan jumlah 

emiten menunjukkan perkembangan yang luar biasa. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarwono (2003), 

disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham 

disebutkan bahwa variabel rate of return on total assets, deviden payout ratio, 

financial leverage dan tingkat suku bunga merupakan variabel yang 

mempengaruhi harga saham. Begitu juga dengan hasil penelitian Okty (2002), 

menyebutkan bahwa suku bunga dan inflasi merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap berubahnya harga saham. 

Berdasarkan pada penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurs valas, 

inflasi dan suku bunga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan 

harga saham. Perubahan faktor-faktor tersebut akan mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap investor dalam melakukan investasinya di pasar modal, yang 
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nantinya dapat berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di 

Bursa Efek Indonesia. Kemudian timbul pertanyaan, apakah faktor-faktor seperti 

kurs valas, laju inflasi dan suku bunga deposito mempengaruhi pergerakan indeks 

harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia? 

Karena adanya faktor-faktor yang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel kurs valas, laju inflasi 

dan suku bunga deposito terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia. Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa 

penelitian ini tidak melihat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap harga saham 

secara individual tetapi terhadap Indek Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh 

karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS PENGARUH KURS VALAS, 

LAJU INFLASI DAN SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP INDEKS 

HARGA SAHAM GABUNGAN (STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK 

INDONESIA)”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, 

yaitu: 

Apakah kurs valas, laju inflasi dan suku bunga deposito berpengaruh terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia? 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kurs valas, laju inflasi dan suku 

bunga deposito berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

a) Bagi investor, dapat menjadi bahan masukan sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan terhadap pentingnya kurs valas, laju inflasi dan suku bunga 

deposito dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

b)  Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mendukung 

penelitian selanjutnya. 

 

D.  Sistimatika Penyusunan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metoda penelitian serta 

sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penjelasan teori-teori yang melandasi 

penulisan ini yaitu mengenai kurs valas, laju inflasi, suku bunga 

deposito, IHSG, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 
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BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan data 

yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan analisis dan pembahasan yaitu analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji F, indek prestasi parameter dan koefisien 

determinasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian hasil penelitian, 

keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian dan saran-saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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