
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dunia perindustrian mengalami pasang 

surut. Perkembangan dunia industri diikuti dengan kebutuhan dalam hal 

pendanaan sehingga industri harus mencari sumber dana untuk 

melangsungkan kegiatan operasionalnya. Kebutuhan sumber dana tersebut 

dapat dipenuhi dengan cara menjual saham kepada masyarakat melalui pasar 

modal atau melakukan go public. Selain itu, era globalisasi saat ini terdiri 

dari dua fenomena, yakni globalisasi bisnis produk dan globalisasi bisnis 

keuangan dimana proses globalisasi keuangan memiliki kekuatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan globalisasi produk. Bisnis keuangan meliputi 

bisnis valuta asing serta investasi langsung dan tidak langsung (Mansur, 

2009) 

Pasar modal adalah tempat bertemunya para pemodal dan pencari 

modal. Terdapat tiga tujuan utama adanya pasar modal (Sugeng, 2010) : 

pertama, mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam 

pemilikan saham perusahaan. Kedua, pemerataan pendapatan bagi 

masyarakat dan ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

menghimpun dana secara produktif. 
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Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian dalam suatu 

negara, karena pasar modal dapat menjadi sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau 

investor. Dana yang didapat dari pasar modal dapat digunakan untuk 

kegiatan perusahaan seperti pengembangan usaha, ekspansi, penambahan 

modal kerja, dan lain-lain. Sumber pendanaan usaha tersebut menjadi sarana 

masyarakat untuk melakukan investasi dalam hal keuangan seperti saham, 

obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan 

dan risiko masing-masing dalam hal keuangan. 

Jakarta Islamic Index (JII) (www.idx.co.id) adalah salah satu index 

bursa saham syariah yang ada di Indonesia dimana dibuat untuk 

memfasilitasi perdagangan perusahan publik yang menjalankan kegiatannya 

sesuai dengan prinsip syariah. Prinisp-prinsip syariah tersebut diantaranya 

adalah melarang perusahaan yang sahamnya tercantum  untuk melakukan 

usaha judi, memproduksi makanan dan minuman haram, melakukan sistem 

bank konvensional, dan lain-lain. 

Pasar modal di Indonesia merupakan pasar modal yang sedang 

berkembang (emerging market) yang dalam perkembangannya sangat rentan 

terhadap kondisi ekonomi makro. Krisis ekonomi yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1997, mengakibatkan kinerja keuangan badan usaha 

mengalami penurunan tajam bahkan banyak diantaranya menderita kerugian. 

Kondisi ini mempengaruhi investor untuk melakukan investasi di pasar 
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modal khususnya saham, dan akan berdampak terhadap harga pasar saham di 

bursa. Dilanjutkan pada tahun 1998 yang merupakan awal runtuhnya pilar 

perekonomian nasional Indonesia. Selain itu krisis ekonomi juga 

menyebabkan variabel-variabel ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan 

nilai tukar mengalami perubahan yang cukup tajam.  

Miskhin (2008:231) menyatakan dalam teori portofolionya bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan surat berharga adalah : 

kekayaan, suku bunga, kurs, dan tingkat inflasi, sedangkan penawaran surat 

berharga dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, inflasi yang diharapkan 

dan aktivitas pemerintah. 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga umum secara terus-

menerus. Kejadian inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan dalam inflasi akan terjadi penurunan 

tingkat pendapatan (Bambang dan Aristanti, 2007). Inflasi terjadi kalau 

proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi 

(Sukwiaty dkk, 2009). Oleh karena itu inflasi dapat mempengaruhi naik 

turunnya harga saham di pasar modal. Naik turunnya harga saham ini akan 

tercermin pada indeks harga saham. 

Kurs valuta asing merupakan salah satu alat untuk mengukur atau 

menilai kekuatan dalam suatu perekonomian, kurs menunjukkan banyaknya 

jumlah uang dalam suatu negara yang diperlukan untuk membeli satu unit 

valuta asing tertentu. Kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari 
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suatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs 

valuta asing adalah neraca perdagangan nasional. Neraca perdagangan 

nasional yang mengalami defisit cenderung akan menaikkan nilai valuta 

asing, dan sebaliknya apabila neraca mengalami surplus dan cadangan valuta 

asing yang dimiliki negara terus bertambah jumlahnya, maka nilai valuta 

asing akan bertambah murah. Penentu kurs rupiah terhadap valuta asing 

merupakan hal yang penting bagi para pelaku pasar modal karena untuk 

menentukan jumlah biaya yang dikeluarkan dan diperoleh dalam transaksi 

saham dan surat berharga di pasar modal. 

Menurut Sukirno (2006 : 103), suku bunga adalah presentase 

pendapatan yang diterima oleh kreditur dari pihak debitur selama interval 

waktu tertentu.   Tingkat suku bunga merupakan daya tarik bagi seorang 

investor untuk melakukan investasi dalam bentuk deposito maupun SBI 

(Sertifikat Bank Indonesia) sehingga investasi dalam bentuk saham akan 

tersaingi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang perubahan indeks harga saham di Jakarta Islamic Index. 

Maka peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, 

dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham ( Studi Kasus 

Pada Jakarta Islamic Index periode 2010-2014)” 

 

 



5 
 

 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks harga saham JII periode 2010-2014? 

2. Apakah inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap indeks harga saham JII periode 2010-2014? 

3. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap indeks harga saham JII periode 2010-2014? 

4. Apakah nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap indeks harga saham JII periode 2010-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah : 

1. Menganalisa dan mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap 

indeks harga saham JII periode 2010-2014. 

2. Menganalisa dan mengetahui pengaruh inflasi terhadap indeks 

harga saham  JII periode 2010-2014. 

3. Menganalisa dan mengetahui pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap indeks harga saham JII periode 2010-2014. 
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4. Menganalisa dan mengetahui pengaruh nilai tukar, tingkat suku 

bunga, inflasi terhadap indeks harga saham JII periode 2010-

2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam hubungannya dengan tujuan yang dicapai, diharapkan dapat 

memberi manfaat yaitu : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang 

keadaan saham perusahaan publik terutama dalam hal pengaruh 

nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi terhadap harga saham 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan keputusan 

investasi atau sebagai gambaran untuk menentukan dan 

menetapkan startegi perdagangan dalam pasar modal. 

2. Bagi Pemerintah  

Dengan diketahuinya dampak dari nilai tukar, tingkat bunga, 

inflasi terhadap harga saham maka pemerintah dapat membuat 

kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan hal tersebut 

sebagai tindakan antisipasi atau penanganan dengan sebaik-

baiknya. 
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3. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan baru dan 

tambahan bagi peneliti maupun peneliti selanjutnya yang akan 

mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori 

dari variabel-variabel dalam penelitian, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data 
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dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisa data. 

  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, 

hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran. Kemudian 

dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran. 

 

 


