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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pasar modal merupakan salah satu pengerak perekonomian suatu 

negara dimana pasar modal dapat dijadikan tolak ukur dari perekonomian 

negara tersebut. Pasar modal memilki peranan penting bagi perekonomian 

negara karena pasar modal  sebagai sarana bagi pendanaan usaha suatu 

perusahaan. Pasar modal juga dapat digunakan masyarakat sebagai sarana 

berinvestasi salah satunya dalam bentuk saham. Saham merupakan satuan 

nilai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang 

mengacu pada bagian kepemilikan perusahaan. Para investor yang melakukan 

investasi dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi 

perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat 

memberikan keuntungan (return). Kemampuan invetor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna 

dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan (Tandellin, 

2007:211).  

Informasi pergerakan indeks harga saham, kinerja harga saham, 

laporan keuangan perusahaan, dan sebagainya, dimana data informasi 

tersebut dapat diperoleh melalui BEI (Bursa Efek Indonesia). Investasi 

melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung resiko 

(Wiguna & Mendari, 2008). Jika investasi di bursa efek tersebut dapat 

dikelola secara hati-hati maka akan mendatangkan keuntungan yang jauh 
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lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam bentuk tabungan maupun 

deposito. Untum meminimalkan resiko berinvestasi di pasar modal maka 

investor haruslah memahami investasi tersebut dengan baik. 

 Indeks LQ-45 merupakan indikator indeks saham di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang merupakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria 

likuiditas dan kapitalisasi pasar serta menerbitkan saham yang termasuk 

dalam kategori saham Bluechip (Saerang & ponto, 2011). Saham perusahaan 

yang tercatat pada indeks ini merupakan saham terbaik yang telah diseleksi 

melalui kriteri tersebut. Apabila terdapat saham yang tidak lagi memenuhi 

kriteria,  maka saham tersebut akan di keluarkan dari perhitungan indeks dan 

diganti dengan saham yang    memenuhi kriteria. Indeks LQ-45 merupakan 

saham dari emiten yang banyak diminati oleh para investor, oleh sebab itu 

indeks LQ-45 dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai aktivitas kinerja 

perdagangan saham di pasar modal (Susilawati, 2012). Indeks harga saham 

LQ-45 akan dijadikan sebagai variabel dependen. Dari tahun ke tahun indeks 

harga saham ini cenderung naik seiring berjalannya waktu, banyak faktor 

yang mempengaruhi mulai dari faktor internal perusahaan itu sendiri maupun 

faktor eksternal seperti kondisi makro dan politik bangsa. Berikurt adalah 

tabel indeks harga saham LQ-45 pada tahun 2012-2014. 
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Grafik 1-1  

Harga indeks saham LQ-45  

Tahun 2012-2014 

 
Sumber : www.idx.co.id  

Indeks harga saham LQ45 pada bulan agustus, september, oktober, 

november, desember tahun 2012 dan tahun 2013 harga indeks saham LQ-45 

hampir sama. Harga saham merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal 

secara umum peningkatan harga saham menunjukan pasar saham dalam 

keadaan bullish, sebaliknya jika menunjukan penurunan pasar saham dalam 

keadaan bearish. 

Menurut Blanchard (2006) banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

pergerakan indeks saham, antara lain perubahan tingkat suku bunga bank 

setral, keadaan ekonomi global, tingkat harga energi dunia, kestabilan politik 

suatu negara, dan lain-lain. (dalam Witjatsono, 2010).   

Salah satu faktor yang diduga berbengaruh terhadap indeks harga 

saham yaitu harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak tidak selalu sama 

bagi setiap negara. Bagi negara eksportir minyak, keaikan harga minyak 
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merupakan sebuah keuntungan karena pendapatan akan meningkat. 

Sebaliknya bagi negara importir minyak, kenaikan harga minyak akan akan 

meningkatkan pengeluaran negara sektor pada sektor energi. Negara harus 

menanggung atas kenaikan harga minyak tersebut dengan solusi mensubsidi 

bahan bahan bakar agar rakyat yang berpemghasilan menengah kebawah 

dapat bisa membeli bahan bakar untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian 

yang dilakukan Kilian dan Park (2007) menujukan bahwa harga minyak 

dunia memberi dampak yang signifikan terhadap pergerakan indeks bursa 

saham, perubahan harga minyak minyak dunia memiliki 2 pengaruh bagi 

pasar modal Amerika Serikat. Apabila kenaikan harga minyak dunia 

disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak dunia akibat 

ketidakpastian ketersediaan minyak di masa depan, hal ini akan membawa 

pengaruh negatif bagi pasar modal. Tetapi meingkatnya harga minyak dunia 

disebabkan oleh peningkatan perekonomian global, maka akan memberikan 

dampak positif. Berikut adalah grafik yang mengambarkan harga minyak 

dunia menurut WTI pada tahun 2012-2014. 
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GRAFIK 1.2 

Harga Minya Dunia Menurut WTI 

Periode Januari 2012-Desember 2014 

 
Sumber : www.oil-price.net diolah 

Pada tabel diatas harga minyak dunia pada tahun 2012 tinggi 

mencapai 90,00 per barel. Pada tahun 2013 harga mi minyak mencapai 

100,00 per barel harga tertinggi dari 3 tahun terkhir. Namun pada tahun 2014 

harga minyak dunia mengalami penurunan yang drastis hampir separo dari 

harga tahun 2013. Penelitian yang dilakukan Budi Susanto dkk (2013) 

menjelaskan bahwa harga minyak berpengaruh positif signifikan terhadap 

indeks harga saham gabungan maupun pada return saham. Kenaikan harga 

minyak dunia cenderung memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja 

sektor industri, dimana meningkatnya harga minyak dunia akan membuat 

naiknya biaya produksi suatu perusahaan dan berdampak pada naiknya harga 

jual produk dan harga saham suatu perusahaan, begitu sebaliknya ketika 

harga minyak dunia mengalami penurunan.  

Secara teori tingkat suku bunga dan harga saham mimiliki hubungan 

yang negatif (Tandelilin, 2010). Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan 
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mempengaruhi nilai sekarang (present value) aliran kas perusahaan, sehingga 

kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Untuk 

menekan jumlah uang yang beredar pihak pemerintah maupun Bank 

Indonesia melakukan kebijakan. Kebijakan dengan menaikan tingkat suku 

bunga SBI/BI rate akan mendoriong investor nenindahkan dananya pada aset 

yang mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. SBI (BI rate) adalah 

suku bunga kebijakan yang mencermikan sikap atau stance kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik 

(Bank Indonesia, 2013). Jika suku bunga meningkat akan mendorong 

masyarakat untuk menanamkan dananya di sektor perbankan dan harga 

saham menurun karena tidak adanya permintaan. Penelitian yang dilakukan 

Suramayana Suci Kewal (2012) berpengaruh negative terhadap IHSG, dan 

juga penelitian yang dilakukan oleh Kandir (2008) yang menemukan tingkat 

bunga memepengaruhi secara negative return semua portofolio yang diteliti.  

Nilai tukar mata uang atau sering di sebut kurs merupakan harga mata 

uang terhadapa mata uang lainya. Ada dua pendekata yang digunakan untuk 

menentukan nilai tukar mata uang yaitu pendekatan moneter dan pendekatan 

pasar.Pendekatan moneter, nilai tukar mata uang didefinisikan sebagai harga 

dimana mata uang asing diperjualbelikan terhadap mata uang domestik dan 

harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan permintaa uang ( 

Durmadji, 2006). 

Kurs global yang terjadi memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap perekonomian indonesia. Dollar US merupakan mata uang 
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iternasional yang kuat sehingga mata uang ini banyak digunakan oleh 

perusahaan maupun berbagai negara dalam melakukan transaksi. Nilai tukar 

mata uang akan memberikan dampak terhadap pergerakan harga saham. 

Berdasarkan teori ekonomi makro, nilai tukar dan harga saham secara positif 

berhubungan satu sama lain jika nilai tukar diekspresikan dalam unit mata 

uang domestik per unit mata uang asing (Setyaningsih, 2012).         

Penelitian yang dilakukan Budi Susanto dkk (2013) menunjukan 

bahwa terdapat hubunga negative antara Kurs Rupiah terhadap dollar dengan 

Return IHSG. Juga Penelitrian yang dilakukan Suramaya Suci Kewal (2012) 

hasilnya  Pengaruh variabel kurs rupiah terhadap IHSG menunjukan hasil 

yang negatif dan signifikan terhadap IHSG.  

Berdasarkan latar belang masalah yang diuraikan diatas, variabel 

dependen yang digunakan yaitu indeks harga saham LQ-45 dengan variabel 

independen harga minyak dunia menurut WTI, tingkat suku bunga SBI/BI 

rate, dan nilai tukar, variabel ini diduga berpengaruh terhadap indeks harga 

saham.    

 

B. Rumusan Masalah  

Dalam berinvestasi saham seorang investor selalu memperhatikan 

faktor faktor yang mempengaruhi harga saham yang akan di belinya. Indeks 

LQ-45 merupakan indikator indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEJ) 

yang merupakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria likuiditas dan 

kapitalisasi pasar serta menerbitkan saham yang termasuk dalam kategori 
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saham bluechip. Perusahaan yang tercatat dalam perusahaan ini merupakan 

saham terbaik yang telah di seleksi melalui kriteria tertentu. LQ45 merupakan 

saham yang diminati oleh para investor. Oleh karena itu, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh harga minyal dunia, tingkat 

suku bunga SBI, dan nilai tukar (AS) terhadap indeks harga saham LQ45 

pada periode Januari 2012- Desember 2014. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga minyak dunia, timgkat suku 

bunga SBI, dan nilai tukar (AS) terhadap indeks harga saham LQ45 periode 

Jauari 2012- Desember 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain dapat menjadi informasi 

dan referensi bagi penelitian sejenis, pihak atau instansi terkait seperti galeri 

investasi dan para investor, dengan memberikan informasi memgenai faktor-

faktor yang mempegaruhi indeks harga saham LQ45, serta memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan mengenai indeks harga saham LQ45.  
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E. Metode Penelitian  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

pengujian hipotesis menggunakan uji t, sedangkan pengujian model regresi 

mengunakan uji F. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 10%. Uji tersebut 

meliputi multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedasitas, normalitas, dan 

spesifikasi model. Selanjutnya persamaan yang memenuhi asas CNLRM 

dilakukan uji t dan uji F untuk mengetahui spesifikasi pengaruh masing-

masing variabel secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama. Model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari replikasi dan 

pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Susanto, 

Dr. Werner R. Murhadi. SE., M.M., Endang Ernawati,S.E., M.Si, dengan 

judul “Analisis Pengaruh ekonomi Makro, Indeks Dow Jones Dan Indeks 

Nikkei 225 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di BEI Periode 

2007-2011”. 

Berikut adalah analisis regresi dari penelitian ini : 

 LQ45 = α + β1KURS + β2IR + β3HMD + e 

Dimana : 

LQ45 = Indeks Harga Saham LQ45 

α = 0,10 

β= 

KURS = Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah  

IR = Suku Bunga BI Rate 

HMD = Harga Minyak Dunia  
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori investasi, pengertian saham, 

macam-macam indeks harga saham, penjelasan indeks harga saham 

LQ45, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham, 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian yang  akan diteliti, 

penelitrian  terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas obyek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memuat tentang deskripsi data indeks harga saham 

LQ45,harga minyak dunia menurut WTI, suku bunga indonesia, 

nilai tukar (AS), pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi 

variabel yang paling berpengaruh terhadap indeks harga saham 

LQ45 dan intepretasinya. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran 

keseluruhan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-

saran yang diajukan bagi pihak yang terkait dalam mengambil 

kebijakan terhadap permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 


