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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semenjak krisis ekonomi mulai menghantam Indonesia pada 

pertengahan tahun 1997, kinerja keuangan badan usaha menurun tajam 

bahkan diantaranya menderita kerugian. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi 

investor untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya saham, dan 

akan berdampak terhadap harga pasar saham di bursa. Selain itu krisis 

ekonomi juga menyebabkan variabel-variabel ekonomi, seperti suku bunga, 

inflasi, nilai tukar maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang 

cukup tajam. Suku bunga meningkat sampai mencapai angka 68,76% 

pertahun pada tahun 1998, demikian juga inflasi mencapai angka 77% 

pertahun (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia, 1998).  

Tingginya inflasi dan suku bunga bank akan menyebabkan beban 

operasional perusahaan semakin berat serta akan mempengaruhi kinerja 

keuangan badan usaha. Disisi lain, meningkatnya suku bunga merupakan 

peluang investasi yang cukup menjanjikan bagi investor deposito. Semua ini 

pada akhirnya akan berdampak pada harga saham di pasar modal (Utami dan 

Rahayu, 2003). 

Kenaikan bunga yang agresif bisa memperkuat rupiah, tapi indeks 

harga saham gabungan (IHSG) akan anjlok karena investor lebih suka 

menabung di bank, ekonomi dan investasi melemah. Bila bunga naik tipis, 
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IHSG relatif stabil, namun rupiah bisa melemah lagi akibat beralihnya 

investasi rupiah ke dollar Amerika.  

Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian 

suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. 

Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya 

kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki 

kelebihan dana, kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan 

dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga 

yang diperdagagangkan di pasar modal. 

Tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia dalam dua tahun yaitu 

tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan, diawal tahun 2005 suku bunga 

sertifikat Bank Indonesia mencapai 7,42% , awal tahun 2006 mencapai  

12,75% yang merupakan nilai tertinggi selama dua tahun tersebut.  Namun 

demikian di akhir tahun 2006 suku bunga sertifikat Bank Indonesia 

mengalami penurunan menjadi 9,75%. Semakin menurunnya tingkat suku 

bunga SBI ini ada indikasi dipicu oleh tingginya aktivitas perdagangan valuta 

asing dalam hal ini adalah dollar Amerika, sehingga ada kecenderungan 

banyak investor yang lebih memilih menginvestasikan dananya pada sektor 

perdagangan valuta asing. Nilai tukar atau kurs dollar Amerika terhadap 

Rupiah pada akhir 2005 mencapai Rp. 9830 per dollar Amerika dan di akhir 

tahun 2006 mengalami punurunan menjadi Rp. 9020 per dollar Amerika 
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meskipun mencapai nilai tertinggi di bulan Agustus 2005 yang mencapai Rp. 

10240 per dollar Amerika (Statistik Bank Indonesia, 2007).  

Krisis moneter yang melanda Indonesia dimana harga barang dan jasa 

secara keseluruhan naik mengakibatkan nilai uang turun. Hal ini 

menunjukkan tingkat inflasi yang semakin tinggi. Namun di akhir tahun 2006 

inflasi mencapai 6,60% yang merupakan nilai terendah selama tahun 2005-

2006,  di akhir tahun 2005 sempat mencapai angka  17,11% sehingga dapat 

dikatakan mengalami penurunan sehingga diharapkan perekonomian akan 

membaik. Perbaikan ekonomi ini juga berpengaruh terhadap perdagangan 

harga saham, hal ini dapat dilihat diakhir tahun 2005 IHSG mencapai 1162,63 

point yang selama tahun 2006 terus mengalami kanaikan hingga di akhir 

tahun 2006 indeks harga saham gabungan mencapai 1805,52 point yang 

merupakan nilai tertinggi (Statistik Bank Indonesia, 2007).  

Penelitian yang dilakukan oleh Okty (2002) yang menyatakan faktor 

ekstern yang mempengaruhi harga saham adalah tingkat suku bunga dan 

inflasi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2004) yang 

meneliti pengaruh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan nilai kurs 

dollar Amerika  terhadap indeks harga saham gabungan  menunjukkan adanya 

pengaruh yang searah antara perubahan nilai kurs dengan perubahan Indeks 

harga saham gabungan dengan kata lain jika nilai kurs meningkat, maka 

indeks harga saham abungan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan 

oleh Utami dan Rahayu (2003) menyebutkan bahwa suku bunga sertifikat 

Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika secara parsial 
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mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham badan usaha 

selama krisis ekonomi di Indonesia. Berawal dari hal itulah, penelitian ini 

ingin menguji kembali pengaruh tingkat suku bunga sertifikat Bank 

Indonesia, tingkat kurs dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) yang mengambil periode penelitian dari tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2006, sehingga peneliti mengambil judul skripsi “Pengaruh tingkat 

Suku Bunga SBI, Nilai Kurs Dollar Amerika dan tingkat Inflasi terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia 2003 – 2006”.  

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar 

pengaruh tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia, tingkat kurs dan inflasi 

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Indonesia pada tahun 2003 

sampai dengan 2006. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat 

bunga tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia, tingkat kurs dan inflasi 

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Indonesia pada tahun 2003 

sampai dengan 2006. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan di pasar 

modal sehingga menarik para investor untuk berinvestasi di pasar modal.  

2. Sebagai masukan bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan 

moneter di Indonesia sehingga lebih cermat dan memperhatikan dalam 

menentukan kebijakan moneter terkait dengan tingkat suku bunga.   

3. Sebagai bahan masukan bagi investor, pemegang saham, kreditur dan 

pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan harga saham 

perusahaan yang go public.  

4. Bagi pembaca atau peneliti yang lain, hasil ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi peneliti yang tertarik masalah yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen 

dari bank Indonesia dan bahan-bahan tertulis lainnya dari yang mendukung 

penelitian ini. Data yang digunakan meliputi data suku bunga sertifikat bank 

Indonesia (SBI), nilai kurs dollar amerika, dan tingkat inflasi dari tahun 2003 

sampai dengan 2006. 
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2. Alat dan Model Analisis  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda dengan menggunakan model penyesuaian parsial atau 

Partial Adjustment Model (PAM) (Gujarati, 1997; 242-243). Dalam 

penelitian ini ada 4 variabel yaitu IHSG sebagai variabel dependen, 

sedangkan sebagai variabel independen adalah suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), tingkat Kurs dan tingkat Inflasi.  

 Adapun Model PAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Ln IHSGt  =δ 0β  +δ 1β SBI+δ 2β Ln KURS+δ 3β INFLASI+ (1-δ )Ln 

IHSGt-1+ δ Ut 

Keterangan :  

Ln   = Logaritma natural 

IHSGt   = Indeks Harga Saham Gabungan (dalam poin) 

SBI = Tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (persen) 

KURS   = tingkat Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika (rupiah) 

INFLASI  = Tingkat Inflasi (persen) 

IHSGt-1  = IHSG satu periode sebelumnya  

Ut   = Variabel pengganggu  

δ   = Koefisien penyesuaian  

0β   = Konstanta atau intersep  

1β  - 3β   = koefisien regresi masing-masing variabel  

t   = Periode (bulan) 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitan dan sistematika penulisan skripsi 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang pengertian pasar modal, paran 

dan manfaat pasar modal, indeks-indeks dalam pasar 

modal, pengertian indeks harga saham gabungan (IHSG), 

faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG, penelitian  

terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, metode analisis 

data, uji normalitas, uji linearitas, uji asumsi klasik dan uji 

statistik. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dala bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data 

dan interprestasi ekonomi. 

BAB V  PENUTUP 

   Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran.                                     




