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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu 

negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai 

sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan kedua pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan yang lainnya 

(www.idx.co.id). Sejak 1997 kapitalisasi pasar modal tercatat capaian 

fantastis yaitu 2,34 juta kali atau 234,33 juta persen. Harapan sangat besar 

pasar modal di Indonesia dalam bersaing secara matang baik dari segi 

literasi pasar modal, produk, maupun kerja sama dengan stakeholder. 

Pasar modal menawarkan fasilitas yang mempertemukan pemberi 

modal dan penerima modal. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar 

modal bervariasi antara lain saham obligasi, right issue, reksa dana dan 

bentuk lainnya. Keberadaan pasar modal menjadi cerminan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Pasar modal dan pasar saham berkaitan erat dengan 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan karena semua pasar tersebut 

menggerakkan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan pasar modal 

sendiri tidak terbatas pada negara maju saja namun sudah menjadi bahan 

pertimbangan pada negara-negara berkembang. 
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Instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham bisa di artikan sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang 

atau badan atas suatu perusahaan atau bentuk perseroan terbatas. Melalui 

investasi saham seseorang bisa memiliki perusahaan dalam bentuk 

presentase dana yang di investasikan. Perkembangan dalam investasi 

saham semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini membuktikan 

kesadaran masyarakat akan prospek saham sebagai investasi atau jalur 

bisnis yang menguntungkan.  

Indikator yang diperlukan dalam mengamati pergerakan harga dari 

sekuritas-sekuritas di wujudkan dalam indeks. Indeks harga saham setiap 

perusahaan dapat dipantau baik secara individual, sektoral maupun 

perkembangan indeks harga saham secara menyeluruh. Jenis indeks yang 

berada di BEI sampai sekarang antara lain Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), indeks liquid 45 (ILQ-45), Jakarta Islamic Index (JII), dan 

beberapa indeks lainnya. Berfokus pada Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) menyajikan data aktual yang terjadi pada pergerakan indeks saham 

setiap harinya pada closed prize.  

Pergerakan IHSG naik turun sejalan dengan faktor- faktor yang 

mempengaruhinnya. Ketidak stabilan harga pada IHSG dapat mendorong 

banyak investor untuk menjual sahamnya beralih pada pasar lain yang 

memberikan laba lebih baik. Kondisi ini memunculkan berbagai macam 

opsi, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG.  
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Fluktuasi IHSG dapat dipengaruhi oleh indikator-indikator seperti 

kondisi makro ekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai kurs 

rupiah dan faktor global seperti harga minyak dan pergerakan harga emas 

serta suku bunga The Fed (Syarif dan Asandimitra, 2015). Sebagai contoh 

pada kondisi sekarang di mana IHSG melemah sebesar 2% dinyatakan 

sebagai efek dari nilai tukar rupiah masih mencari titik keseimbangannya 

ditambah dengan pengaturan harga batu bara Domistic Market Obligation 

(DMO) (www.cnnindonesia.com). Perkembangan IHSG selama lima 

tahun terakhir dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2013-2017 

 

Sumber: data diolah (publikasi www.idx.co.id) 

Dari gambar 1.1 dapat terlihat bahwa pergerakan IHSG tahun 2013 

ke 2014 IHSG mengalami kenaikan namun pada tahun setelahya 

mengalami penurunan sebesar 12,74%. Kemudian kembali membaik 
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untuk tahun selanjutnya hingga pada akhir tahun 2017 mencapai poin 

6.605,631. Pemilihan dalam berinvestasi dalam pasar modal di dasari pada 

informasi fundamental dan teknikal. Informasi fundamental merupakan 

informasi terkait internal perusahaan yang masih dapat dikendalikan 

sedangkan informasi teknikal menyangkut kondisi makro ekonomi seperti 

suku bunga, inflasi, nilai tukar, kondisi sosial politik, hingga indeks harga 

saham dunia. 

Kurs USD/IDR sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi 

pergerakan IHSG nampak memberi pengaruh. Nilai tukar atau kurs adalah 

produk dari perdagangan eksternal suatu negara dan juga secara langsung 

terkait dengan neraca pembayaran negara. Beberapa kebijakan dibuat 

untuk memperkuat posisi nilai suatu mata uang baik dengan membatasi 

impor atau menerapkan peraturan penggunaan barang domestik. 

Pembatasan impor terutama untuk bahan baku produksi dapat berpengaruh 

pada penurunan keuntungan perusahaan, kondisi ini dapat berlanjut pada 

penurunan harga saham, sedangkan bagi investor melemahnya kurs 

menandakan perekonomian Indonesia melemah. Seperti pendapat 

Sunariyah (2006) depresiasi rupiah dapat terjadi bila faktor fundamental 

perekonomian Indonesia tidaklah kuat. Kondisi ini tentunya akan 

mengurungkan niat investor dalam bertransaksi di pasar saham. 

Suku bunga yang menjadi acuan Bank Indonesia atau BI-Rate 

merupakan kebijakan yang mencerminkan sikap (stance) kebijakan 

moneter yang ditetapkan BI dan diumumkan ke publik. Penentuan tingkat 
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suku bunga BI-Rate ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Gubernur 

(RDG) dalam merespon kondisi ekonomi. Kenaikan dan penurunan dari 

tingkat suku bunga di kalkulasi dengan berbagai pertimbangan faktor 

ekonomi (inflasi, makro ekonomi, kebijakan moneter, dll). Meningkatnya 

nilai suku bunga mengurungkan niat investor bertransaksi di pasar modal 

berkaitan dengan besarnya return yang didapatkan tidak sebanding dengan 

penanaman dalam bentuk deposito. Seperti pada penurunan BI-Rate tahun 

2015 sebesar 7,5% turun hingga 4,75% di tahun 2016 di imbangi dengan 

kenaikan IHSG pada jangka waktu tersebut sebesar 12,82%. 

Tingkat kestabilan harga emas mendorong investor berganti pasar 

saat transaksi saham sedang lesu. Emas adalah salah satu komoditas yang 

memerangi kerugian yang terjadi selama periode ketika harga saham turun 

tak terelakkan (Aijaz et al, 2016). Kenaikan harga emas dipandang 

investor sebagai keuntungan dalam melakukan penanaman modal pada 

perusahaan sektor pertambangan. Dengan kenaikan harga emas tentunya 

akan mendorong indeks harga perusahaan pertambangan naik. Kondisi ini 

dapat dijelaskan dengan perbandingan penurunan harga emas pada tahun 

2014 US$1195,25/oz menjadi US$1062,25/oz pada tahun 2015 di ikuti 

penurunan IHSG pada tahun tersebut sebesar 12,74%. 

Harga minyak yang berubah mendorong adanya perubahan harga 

saham terutama pada perusahaan bersangkutan. Selama masa-masa sulit 

minyak, para investor mulai memandang investasi minyak, baik langsung 

maupun tidak langsung sebagai kandidat lain yang seharusnya memiliki 
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hubungan terbalik dengan pergerakan pasar saham dan akan menjadi 

penangkal risiko yang sesuai (Aijaz et al, 2016). Harga yang diterbitkan 

oleh West texas Intermediate (WTI) untuk minyak per barelnya menjadi 

acuan untuk setiap transaksi, hal ini dikarenakan tingkat perubahan harga 

yang cukup stabil di bandingkan dengan indeks harga lainya. 

Pergerakan faktor kurs USD/IDR, suku bunga, harga emas, dan 

harga minyak menjadikan pertimbangan investor dalam menganalisis 

tindakan pada pasar saham. Menyikapi adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi IHSG sehingga pergerakannya naik turun dari waktu ke 

waktu. Kondisi pergerakan yang terjadi di pasar saham dikarenakan oleh 

banyak faktor potensial yang menjadikan penelitian ini perlu terus 

diperbaharui dan dikembangkan untuk setiap negara. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dikemukakan maka peneliti mengambil judul : 

“Analisis Pengaruh Kurs USD/IDR, Suku Bunga, Harga Emas, dan 

Harga Minyak terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diketahui terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pasar modal seperti, kurs USD/IDR, suku bunga, harga  

emas, dan harga saham yang memiliki hubungan dengan IHSG. Dengan 

adanya kondisi tersebut dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Apakah kurs USD/IDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

2. Apakah suku bunga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

3. Apakah harga emas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

4. Apakah harga minyak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kurs USD/IDR terhadap pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap pergerakan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Menganalisis pengaruh harga emas terhadap pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

4. Menganalisis pengaruh harga minyak terhadap pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berupa: 
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1. Memperbaruhi dan menggambarkan kondisi dari pasar modal sekarang 

terutama pengaruh dari kurs USD/IDR, suku bunga, harga emas, dan harga 

minyak terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

2. Memberikan edukasi bagi masyarakat awam yang tertarik dengan investasi 

pasa pasar modal. 

3. Sebagai pertimbangan pada penelitian di masa mendatang untuk menguji 

perbaharuan kondisi pasar modal. 

4. Merupakan sumber referensi bagi pihak-pihak terkait atas informasi yang 

disajikan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari: 

BAB 1 : Pendahuluan 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

serta pertanyaann dalam penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan 

sistematika dari penulisan penelitian inii 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan mengenahi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, 

hasil penelitian-penelitan terdahulu dala memperkuat penelitian, serta 

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III : Metode Penelitian 

Menguraikan mengenai deskripsi variabel yang digunakan, penentuan sampel 

dan populasi data yang digunakan. Dalam bab ini juga berisi jenis dan sumber 
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data, metode pengumpulan data yang digunakan serta metode analisis yang 

digunakan. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Menguraikan mengenai deskripsi setiap variabel yang menjadi objek 

penelitian serta memaparkan hasil analisi data yang digunakan dalam 

memproyeksi hubungan setiap variabel. 

BAB V : Penutup 

Meguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari 

penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Menguraikan informasi referensi dan literasi yang diacu dalam penelitian 

yang dilakukan 

LAMPIRAN 

Menguraikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penelitian termasuk segala ijin yang diperlukan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


