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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang berkembang dalam pertumbuhan perekonomian, 

maka indonesia memerlukan dana dalam jumlah besar atau adanya dana. 

Dalam perekonomian indonesia pasar modal mempunyai peranan yang 

strategis. Lahan untuk mendapatkan modal investasi adalah pasar modal, 

sementara investor pasar modal merupakan lahan untuk menginvestasikan 

uangnya. 

Pasar modal (capital market) adalah pertemuan antara permintaan dan 

penawaran asset keuangan jangka panjang (Long-term financial asset). 

Menurut Husnan (2010) secara formal pasar modal dapat didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka 

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri. 

Disebutkan dalam pasal 1 keputusan presiden No. 60 tahun 1988 

tertanggal 20 Desember 1988, bahwa disebut pasar modal adalah bursa yang 

merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan jangka 

panjang dalam bentuk efek. Jadi pasar modal merupakan pasar untuk 

memperjual-belikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti saham, obligasi, instrumen derivative, dan instrumen lainnya. 

Sedangkan tempat dimana terjadinya jual-beli sekuritas disebut sebagai Bursa 
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efek, dengan demikian bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik 

(Tandelilin, 2011). Untuk kasus di indonesia ada satu bursa efek, yaitu Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Kondisi makro ekonomi dan stabilitas politik suatu negara adalah 

faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pasar modal suatu negara, 

misalnya kurs valuta asing (valas), cadangan devisa, inflasi, tingkat suku 

bunga deposito (Djoko : 54). Setiap waktu di Indonesia mengalami perubahan 

kurs valas, ada kalanya rupiah menganut mata uang asing pada saat kondisi 

Indonesia stabil atau cenderung membaik dari kondisi sebelumnya, penguatan 

nilai tukar mata uang suatu negara bisa menekan laju inflasi. Sebaliknya 

rupiah akan melemah terhadap mata uang asing pada saat kondisi indonesia 

memburuk. 

Semenjak krisis ekonomi yang menghantam indonesia saat 

pertengahan 1997,kinerja pasar modal mengalami penurunan tajam bahkan 

banyak diantaranya menderita kerugian. Kondisi ini tentu dapat 

mempengaruhi investor untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya 

saham. Pada tahun 1998 merupakan awal runtuhnya perekonomian nasional 

indonesia, dengan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan indonesia yang mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu. 

Selain itu krisis ekonomi membawa dampak buruk terhadap variabel- variabel 

makro ekonomi seperti suku bunga, nilai tukar rupiah dan inflasi maupun 

pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam. Bagi calon 

investor dalam melakukan investasi dapat menggunakan harga saham sebagai 
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sinyal investasi. Inflasi mencapai angka 77% per tahun dan suku bunga 

meningkat sampai mencapai angka 68,76% per tahun pada tahun 1998 

(Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 1998). 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang 

diperlukan adalah indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakkan 

harga saham. Indeks saham secara terus menerus disebarluaskan melalui 

media cetak maupun elektronik sebagai salah satu pedoman bagi investor 

untuk berinvestasi di pasar modal. Bursa Efek Indonesia dapat dipantau  

melalui sebuah indeks komposit yang bernama Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), sedangkan menurut kelompok industrinya yaitu harga 

saham dapat dipantau melalui Indeks Sektoral. Salah satu sektor tersebut 

adalah sektor properti. IHSG dan Indeks Sektoral melibatkan perhitungan 

indeks dan menjadi indikator yang paling sering digunakan oleh pemodal di 

pasar saham Indonesia. 

 Sektor properti adalah salah satu sektor yang memberi sinyal jatuh atau 

sedang bangunnya perekonomian sebuah negara. Meningkatnya masyarakat 

yang menginvestasikan modalnya di industri properti berarti pula 

meningkatkan pertumbuhan properti di indonesia. Ditandai dengan adanya 

pembangunan pusat perbelanjaan, ruko, apartemen, perusahaan – perusahaan 

perbankan baru lainnya yang signifikan di beberapa kota besar dan wilayah 

lainnya. 
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Bahwa pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam 

bentuk ekuitas (saham), instrumen derivatif, hutang, maupun instrumen 

lainnya hal ini dikemukakan oleh Darmadji (2006). 

Fluktuasi harga di pasar saham merupakan risiko sistematis yang 

harus dihadapi oleh pemodal. Ada hal yang harus dicermati oleh para 

pemodal yakni kondisi makroekonomi, karena faktor ini merupakan salah 

satu dari faktor eksternal penting yang mampu mempengaruhi perusahaan. 

Fluktuasi yang terjadi di pasar modal memiliki keterkaitan dengan perubahan 

yang terjadi pada berbagai variabel makroekonomi hal ini dikemukakan oleh 

Tandelilin (2010). Indikator makroekonomi domestik yang seringkali 

mempengaruhi pergerakkan harga saham adalah tingkat suku bunga, nilai 

tukar rupiah dan inflasi. 

Dikatakan dalam teori portofolio menurut Federic Miskhin (dalam 

Raharjo, 2007) bahwa faktor – faktor yeng mempengaruhi permintaan surat 

berharga adalah tingkat suku bunga, kurs, inflasi dan kekayaan. Sedangkan 

penawaran surat berharga dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, inflasi 

yang di harapkan dan aktivitas pemerintah. Di dalam penelitian ini 

menggunakan satu variabel terikat yaitu Indeks Harga Saham dan Tiga 

variabel bebas yaitu Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi. 

Fokus dari penelitian ini adalah pengaruh tingkat suku bunga, nilai 

tukar (kurs) dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. 

Bukan hanya ketiga faktor itu saja yang mempengaruhi perubahan harga 
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saham, akan tetapi ketiga faktor tersebut sangatlah dominan pengaruhnya 

terhadapharga saham. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“PENGARUH KURS, TINGKAT SUKU BUNGA, DANINFLASI 

TERHADAPPERGERAKKAN HARGA SAHAM  (Studi Kasus Pada 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2013-2015)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan uraian di atas adalah: 

1. Apakah ada pengaruh antara nilai tukar (kurs), tingkat suku bunga dan 

inflasi terhadap pergerakkan indeks harga saham pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk tahun 2013-2015 secara bersama-sama (simultan)? 

2. Manakah yang berpengaruh signifikan antara nilai tukar (kurs), tingkat 

suku bunga dan inflasi terhadap pergerakkan indeks harga saham pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2013-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah  untuk menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs), tingkat 

suku bunga dan inflasi terhadap pergerakkan indeks harga saham pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2013-2015 secara simultan maupun 

parsial. 

 



6 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai 

referensi bagi beberapa pihak, yaitu : 

a. Dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi indeks harga saham. 

b. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh nilai tukar rupiah, tingkat 

suku bunga dan inflasi terhadap pergerakkan harga saham. 

c. Dapat menambah khasanah ilmiah yang nantinya dapat dikembangkan 

lagi dengan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan dan penganalisanya 

diklasifikasikan secara sistematis ke dalam lima bab yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini meliputi 

tentang tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah (kurs), inflasi, 

harga saham, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 



7 
 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi 

dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, metode analisis data dan koefisien 

determinasi. 

BAB IV : PEMBAHASAN ATAU ANALISIS 

Dalam bab ini membahas mengenai Deskripsi data dan Analisis 

data serta pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi menguraikan kesimpulan yang dapatditarik 

berdasarkan hasil penelitian dan saran-saranyang berkaitan 

dengan penelitian sejenis dimasa yangakan datang. 

 

 


