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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke 

aktiva produktif selama periode tertentu (Jogiyanto, 2010:5). Dengan kata lain 

mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang 

akan datang. Investasi ada dua macam, pertama investasi aset riil seperti  tanah, 

emas, dan bangunan, kedua investasi aset finansial meliputi saham, obligasi, dan 

deposito. Setiap investasi tentunya memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang 

berbeda-beda. Pada umumnya investasi aset finansial diperjualbelikan di pasar 

modal, sedangkan pelaku kegiatan investasi disebut investor. Dalam investasi aset 

finansial hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan berbanding 

lurus dengan resiko, artinya semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan 

maka resiko juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. 

 Pasar modal memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian 

suatu negara, yaitu meningkatkan investasi masyarakat luas. Karena salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi di 

negara tersebut. Pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan 

dana dari para investor. Dengan dana yang cukup maka perusahaan-perusahaan 

bisa meningkatkan kinerjanya, baik dalam pengembangan produk, peningkatan 

produksi dan pelatihan keterampilan karyawan. Naiknya kinerja perusahaan-

perusahaan secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian suatu negara. 
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Dalam dunia investasi aset finansial khususnya saham, seorang investor 

perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan keputusan pembelian, 

agar nantinya investasi yang dilakukan dapat menguntungkan.  

Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah harga saham, informasi 

mengenai harga saham penting bagi investor. Perubahan harga saham dapat 

memberi petunjuk tentang kegairahan dan kelesuan aktivitas pasar modal serta 

pemodal dalam melakukan transaksi jual beli saham. Semakin tinggi harga suatu 

saham mengindikasikan bahwa kemakmuran pemegang saham semakin 

meningkat dan juga menunjukkan nilai perusahaan yang semakin meningkat.  

Informasi harga saham juga dibutuhkan oleh investor yang sudah memiliki 

saham untuk mempertimbangkan apakah sahamnya akan dijual atau ditahan. 

Investor cenderung akan menjual saham yang mengalami kenaikan harga dari 

harga sebelumnya saat pertama membeli, untuk mendapatkan keuntungan dari 

selisih harga atau yang biasa disebut capital gain. Namun tidak semua investor 

akan menjual sahamnya saat terjadi kenaikan harga, karena kenaikan harga saham 

juga mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan. 

Pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas yang ada di pasar modal bisa diamati 

lewat suatu indeks sebagai indikator (Jogiyanto, 2010:101).  

Setiap pasar modal di suatu negara dapat dipastikan memiliki indeks untuk 

menggambarkan kondisi atau kinerja pasar modalnya. Indeks harga saham bisa 

digunakan oleh investor untuk melihat pergerakan-pergerakan harga saham secara 

keseluruhan atau berdasarkan kelompok tertentu di pasar modal. Indeks harga 

saham merupakan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu 
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saham di bursa efek (Sunariyah, 2003:147). Indeks harga saham sendiri nilainya 

bisa berubah-ubah setiap harinya, hal ini disebabkan karena banyak faktor yang 

mempengaruhi pergerakan tersebut. Pergerakan indeks harga saham menjadi 

begitu penting, karena bisa dijadikan salah satu tolak ukur investor sebelum 

berinvestasi di pasar modal dan nantinya akan mempengaruhi sikap para investor 

untuk membeli, menjual atau menahan beberapa saham. 

  Menurut Tandelilin (2001:213) faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

investasi di suatu negara adalah makroekonomi seperti tingkat suku bunga, dan 

tingkat inflasi. Ini menandakan bahwa pengetahuan atau informasi mengenai 

keadaan makroekonomi khususnya domestik di Indonesia akan menguntungkan 

seorang investor. Tandelilin (2001:211), menyebutkan adanya hubungan yang 

kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro, dan menemukan bahwa 

perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan 

ekonomi.  

Informasi pergerakan makroekonomi seperti tingkat inflasi, dan tingkat 

suku bunga, perlu diperhatikan dan sangat dibutuhkan investor dalam pasar modal 

karena dapat mempengaruhi harga saham. Harga saham sendiri tercermin dalam 

suatu indeks harga saham, ini berarti terpengaruhnya harga saham juga akan 

berdampak pada pergerakan IHSG di Indonesia. Makroekonomi terus bergerak 

seiring dengan bergeraknya ekonomi dunia, bahkan tidak ada kepastian mengenai 

keadaan makroekonomi di suatu negara. Informasi mengenai makroekonomi ini 

bisa sangat membantu bagi para investor dalam mengambil keputusan dan 

mengelola investasinya. Ketika perubahan makroekonomi terjadi, para investor 
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akan mengkalkulasi dampaknya baik yang positif maupun yang negatif terhadap 

kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan, kemudian mengambil keputusan 

membeli atau menjual saham yang bersangkutan. 

Inflasi yang tinggi pada suatu negara akan menyebabkan menurunnya daya 

beli masyarakat dan meningkatnya faktor produksi. Hal ini akan berdampak pada 

kinerja perusahaan yang menurun, seperti penurunan produksi karena harga faktor 

produksi yang naik dan penurunan penjualan karena daya beli masyarakat yang 

rendah. Masalah ini tentunya akan mempengaruhi penawaran saham dari 

perusahaan, yang nantinya berakibat pada pergerakan indeks harga saham. 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Secara umum saat suku bunga meningkat maka 

investor akan lebih tertarik dengan jenis investasi lain yang dipengaruhi 

meningkatnya suku bunga seperti deposito, karena saat suku bunga naik maka 

bunga deposito juga naik. Oleh karena itu investor cenderung akan 

mendepositokan dananya dibandingkan menginvestasikan dalam saham. Hal ini 

mengakibatkan investasi di pasar modal mengalami penurunan dan pada akhirnya 

indeks harga saham akan melemah. 

Di Indonesia dikenal berbagai indeks harga saham antara lain Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Liquid-45 (ILQ-45), Indeks Papan 

Utama dan Indeks Papan Pengembangan, Jakarta Islamic Index (JII), dan Indeks 

Kompas 100 (Jogiyanto, 2010:101). IHSG adalah indeks yang menunjukkan 

seluruh pergerakan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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Kenaikan IHSG tidak serta merta menandakan bahwa semua harga saham 

mengalami kenaikan, bisa jadi sebagian harga saham mengalami kenaikan dan 

sebagian lagi mengalami penurunan, namun perbandingannya lebih besar saham 

yang harganya naik. Begitu juga sebaliknya nilai IHSG yang turun bukan berarti 

semua harga saham turun, namun perbandingan antara harga saham yang naik dan 

turun lebih besar harga saham yang mengalami penurunan. Di Indonesia investor 

saham perlu untuk mengetahui naik-turunnya IHSG karena nilai portofolio 

sahamnya secara umum tergantung pada naik-turunnya indeks tersebut. Sebagian 

besar saham atau portofolio saham bergerak searah dengan pergerakan indeks. 

Selain makroekonomi, banyak teori dan penelitian mengungkapkan bahwa 

pergerakan IHSG dipengaruhi juga oleh faktor dari luar negeri (eksternal), seperti  

indeks harga saham negara lain, harga minyak dunia, dan harga emas dunia. 

Umumnya indeks negara lain yang berada di satu kawasan akan mempengaruhi 

IHSG, seperti Hang Seng dari Hongkong dan Nikkei dari Jepang. Hal ini tidak 

lain karena globalisasi bisnis keuangan seperti perdagangan valuta asing dan 

investasi, globalisasi ini memberikan kesempatan bagi investor untuk bisa 

berinvestasi hampir di semua pasar modal seluruh dunia yang terbuka bagi 

investor asing. Pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia yang terbuka 

bagi investor asing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bursa saham 

global. Biasanya untuk bursa-bursa saham yang berdekatan lokasinya, seringkali 

memiliki investor yang sama. Oleh karena itu, saat terjadi perubahan di suatu 

bursa dapat mempengaruhi perubahan bursa di negara lain yang berdekatan. 
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Suatu penelitian yang dilakukan oleh Achsani (2000) tentang bagaimana 

bursa merespon terhadap goncangan (shock) dari bursa lain menyatakan bahwa 

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

terlalu meresponnya. Sebaliknya jika shock terjadi di bursa Singapura, Hongkong, 

ataupun Australia, maka secara cepat shock tersebut akan mempengaruhi ke 

hampir semua bursa saham di Asia Pasifik termasuk Bursa Efek Indonesia. 

Ketika investor mengetahui faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi 

harga saham, maka akan membantu investor untuk meramalkan atau memprediksi 

kondisi pasar modal dan harga saham di masa yang akan datang serta memberikan 

gambaran bagi mereka, sehingga saat terjadi perubahan atau pergerakan pada 

variabel yang mempengaruhi tersebut, investor bisa melakukan tindakan dan 

keputusan yang tepat pada investasinya.  

Pergerakan inflasi, suku bunga (BI rate), Indeks Hang Seng, dan 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dari tahun 2011 sampai 2015 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

 Tabel 1.1 

 Data inflasi, suku bunga, IHSG, dan Hang Seng 

 Periode 2011-2015 

 

Bulan / Tahun 
Inflasi 

(IHK) 

Suku 

Bunga  

(BI rate) 

IHSG Hang Seng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Januari 2011 7.02% 6.50% 3409.1670 23447.3398 

Februari 2011 6.84% 6.75% 3470.3479 23338.0195 

Maret 2011 6.65% 6.75% 3678.6741 23527.5195 

April 2011 6.16% 6.75% 3819.6179 23720.8105 

Mei 2011 5.98% 6.75% 3836.9670 23684.1309 

Juni 2011 5.54% 6.75% 3888.5691 22398.0996 

Juli 2011 4.61% 6.75% 4130.7998 22440.2500 
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(1) (2) (3) (5) (5) 

Agustus 2011 4.79% 6.75% 3841.7310 20534.8496 

September 2011 4.61% 6.75% 3549.0320 17592.4102 

Oktober 2011 4.42% 6.50% 3790.8469 19864.8691 

November 2011 4.15% 6.00% 3715.0801 17989.3496 

Desember 2011 3.79% 6.00% 3821.9919 18434.3906 

Januari 2012 3.65% 6.00% 3941.6931 20390.4902 

Februari 2012 3.56% 5.75% 3985.2100 21680.0801 

Maret 2012 3.97% 5.75% 4121.5508 20555.5801 

April 2012 4.50% 5.75% 4180.7319 21094.2109 

Mei 2012 4.45% 5.75% 3832.8240 18629.5195 

Juni 2012 4.53% 5.75% 3955.5769 19441.4609 

Juli 2012 4.56% 5.75% 4142.3369 19796.8105 

Agustus 2012 4.58% 5.75% 4060.3311 19482.5703 

September 2012 4.31% 5.75% 4262.5610 20840.3809 

Oktober 2012 4.61% 5.75% 4350.2910 21641.8203 

November 2012 4.32% 5.75% 4276.1411 22030.3906 

Desember 2012 4.30% 5.75% 4316.6870 22656.9199 

Januari 2013 4.57% 5.75% 4453.7031 23729.5293 

Februari 2013 5.31% 5.75% 4795.7891 23020.2695 

Maret 2013 5.90% 5.75% 4940.9858 22299.6309 

April 13 5.57% 5.75% 5034.0708 22737.0098 

Mei 2013 5.47% 5.75% 5068.6279 22392.1602 

Juni 2013 5.90% 6.00% 4818.8950 20803.2891 

Juli 2013 8.61% 6.50% 4610.3770 21883.6602 

Agustus 2013 8.79% 7.00% 4195.0889 21731.3691 

September 2013 8.40% 7.25% 4316.1758 22859.8594 

Oktober 2013 8.32% 7.25% 4510.6309 23206.3691 

November 2013 8.37% 7.50% 4256.4360 23881.2891 

Desember 2013 8.38% 7.50% 4274.1768 23306.3906 

Januari 2014 8.22% 7.50% 4418.7568 22035.4199 

Februari 2014 7.75% 7.50% 4620.2158 22836.9609 

Maret 2014 7.32% 7.50% 4768.2769 22151.0605 

April 2014 7.25% 7.50% 4840.1460 22133.9707 

Mei 2014 7.32% 7.50% 4893.9082 23081.6504 

Juni 2014 6.70% 7.50% 4878.5820 23190.7207 

Juli 2014 4.53% 7.50% 5088.8018 24756.8496 

Agustus 2014 3.99% 7.50% 5136.8628 24742.0605 

September 2014 4.53% 7.50% 5137.5791 22932.9805 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Oktober 2014 4.83% 7.50% 5089.5469 23998.0605 

November 2014 6.23% 7.75% 5149.8882 23987.4492 

Desember 2014 8.36% 7.75% 5226.9468 23605.0391 

Januari 2015 6.96% 7.75% 5289.4038 24507.0508 

Februari 2015 6.29% 7.50% 5450.2939 24823.2891 

Maret 2015 6.38% 7.50% 5518.6748 24900.8906 

April 2015 6.79% 7.50% 5086.4248 28133.0000 

Mei 2015 7.15% 7.50% 5216.3789 27424.1895 

Juni 2015 7.26% 7.50% 4910.6582 26250.0293 

Juli 2015 7.26% 7.50% 4802.5288 24636.2793 

Agustus 2015 7.18% 7.50% 4509.6069 21670.5801 

September 2015 6.83% 7.50% 4223.9082 20846.3008 

Oktober 2015 6.25% 7.50% 4455.1802 22640.0391 

November 2015 4.89% 7.50% 4446.4580 21996.4199 

Desember 2015 3.35% 7.50% 4593.0078 21914.4004 

Sumber: data sekunder ( www.bi.go.id dan www.finance.yahoo.com) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga (BI rate), 

IHSG, dan Indeks Hang Seng, berfluktuasi dari januari 2011 sampai desember 

2015. Kita bisa lihat bahwa tahun 2011 secara rata-rata inflasi mengalami 

penurunan, suku bunga cenderung tetap, dan Indeks Hang Seng mengalami 

penurunan, sedangkan IHSG mengalami peningkatan. Berbeda dengan tahun 

2011, pada tahun 2011 rata-rata inflasi mengalami peningkatan tiap bulan, suku 

bunga cenderung tetap, dan Indeks Hang Seng mengalami peningkatan pada awal 

bulan kemudian penurunan pada pertengahan bulan dan kembali turun pada akhir 

bulan, sedangkan IHSG rata-rata mengalami kenaikan tiap bulannya, hal serupa 

juga terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2013. 

Tahun 2014 tercatat tingkat inflasi rata-rata mengalami penurunan pada 

awal sampai pertengahan bulan kemudian pada bulan november dan desember 

kembali mengalami peningkatan. Suku bunga cenderung tetap, diikuti Indeks 
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Hang Seng yang mengalami peningkatan di awal bulan dan penurunan di akhir 

bulan, IHSG sendiri terus mengalami peningkatan. Hal serupa terjadi pada tahun 

2015 bedanya adalah tingkat inflasi awal bulan mengalami penurunan, naik pada 

pertengahan, dan turun lagi pada akhir bulan. Berdasarkan analisis sederhana dari 

data tersebut dapat disimpulkan kondisi perekonomian secara makro dan indeks 

negara lain dapat mempengaruhi kinerja dari IHSG. 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh makroekonomi dan 

indeks luar negeri terhadap IHSG diantaranya adalah penelitian dari Kewal (2012) 

menemukan bahwa tingkat inflasi, suku bunga SBI dan pertumbuhan PDB tidak 

memiliki pengaruh terhadap IHSG, sedangkan kurs rupiah berpengaruh negatif 

terhadap IHSG. Sedangkan penelitian dari Panggraito dkk (2014) menyimpulkan 

bahwa tingkat inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap 

pergerakan IHSG, kurs valuta asing berpengaruh negatif, Indeks Dow Jones 

berpengaruh positif, Indeks Nikkei 225 tidak berpengaruh dan Indeks Hang Seng 

tidak berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di BEI. 

Hasil dari penelitian lain memberikan kesimpulan yang berlawanan, yaitu 

penelitian yang dilakukan Astuti dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa Indeks 

Nikkei 225, dan Indeks Hang Seng berpengaruh signifikan dan positif, terhadap 

IHSG. Sedangkan penelitian dari Tanjung dkk (2014) menyimpulkan bahwa 

inflasi, PDB, suku bunga dan harga emas berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tentang pengaruh inflasi, suku bunga, 

dan indeks harga saham luar negeri terhadap pergerakan IHSG cenderung tidak 

konsisten atau berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INFLASI, 

TINGKAT SUKU BUNGA, DAN INDEKS HANG SENG TERHADAP 

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pergerakan IHSG? 

2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pergerakan IHSG? 

3. Apakah Indeks Hang Seng berpengaruh terhadap pergerakan IHSG? 

4. Apakah secara simultan inflasi, tingkat suku bunga (BI rate), dan Indeks 

Hang Seng berpengaruh terhadap pergerakan IHSG? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pergerakan IHSG 

2. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap pergerakan IHSG 

3. Menganalisis pengaruh Indeks Hang Seng terhadap pergerakan IHSG 

4. Menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga (BI rate), dan Indeks Hang 

Seng terhadap pergerakan IHSG secara simultan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengaruh tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, dan Indeks Hang Seng terhadap IHSG di BEI. 

2. Memberi pengetahuan kepada perusahaan, investor atau pihak yang 

kegiatannya berkaitan dengan saham mengenai faktor-faktor apa saja yang 

bisa mempengaruhi pergerakan IHSG, sehingga memberikan informasi yang 

dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan atau kebijakan yang tepat di  

masa yang akan datang. 

3. Sebagai tambahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di 

bidang yang sama dan sebagai pembanding penelitian selanjutnya, sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya lebih baik lagi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling 

berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 
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BAB III : Metodologi Penelitian 

Menguraikan kerangka pemikiran, penentuan populasi dan sampel yang 

digunakan, selain itu bab ini juga menguraikan jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari deskripsi obyek 

penelitiandan hasil analisis data. 

BAB V : Penutup 

Menguraikan pokok-pokok kesimpulan penelitian, dan saran-saran untuk 

penelitian lain di masa yang akan datang. 


