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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pasar Modal 

Pasar modal  merupakan pasar keuangan untuk transaksi dana 

jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Pasar modal 

adalah tempat di mana pihak khususnya perusahaan menjual saham 

(stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut 

nantinya akan dipergunakan  sebagai tambahan dana atau untuk 

memperkuat modal perusahaan (Fahmi, 2012). Sedangkan menurut 

UU No. 8 tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang 

berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. 

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolak ukur 

kemajuan perekonomian suatu negara. Setiap negara tentunya 

memiliki pasar modal kecuali bagi negara yang masih tertinggal dan 

perlu pembenahan pada pemerintahannya. Peranan pasar modal dalam 

suatu negara dapat dilihat dari lima segi (Sunariyah, 2003:7): 

a. Sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan 

penjual untuk menentukan harga saham dan surat berharga yang 

diperjual belikan. Pasar modal memberikan kemudahan 
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bertransaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan 

transaksi tanpa bertatap muka secara langsung. 

b. Pasar modal memberikan kesempatan bagi para pemodal untuk 

menentukan hasil return yang diharapkan. Pasar modal 

menciptakan peluang bagi perusahaan (emiten) untuk 

memuaskan keinginan para pemegang saham kebijakan dividen 

dan stabilitas harga sekuritas ynag relatif normal 

c. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor dalam 

menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga 

lainnya. 

d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 

e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat 

berharga. Pasar modal menyediakan kebutuhan informasi pagi 

para penanam modal secara lengkap yang apabila hal tersebut 

harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang cukup mahal. 

Aspek-aspek pasar modal dalam pandangan makro ekonomi 

memiliki empat fungsi utama dalam merespon kodisi global antara 

lain (Sunariyah, 2003:9): 

a. Fungsi tabungan (Saving Function) 

Surat berharga menjadi jalan yang mudah dan cepat dalam 

menginvestasikan dananya, dana tersebut akan digunakan untuk 

memperbanyak produksi suatu barang dan jasa di suatu 
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perekonomian, sehingga akan mempertinggi standar hidup 

masyarakat. 

b. Fungsi kekayaan (Wealth Function) 

Pasar modal merupakan sebuah bentuk dalam menyimpan 

kekayaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sampai 

dengan kekayaan tesebut dapat digunakan kembali. 

c. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 

Kekayaan yang di simpan dalam bentuk surat berharga 

dapat di likuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang amat 

minimal dibandingkan aktiva lain, di mana proses likuidasi surat 

berharga dengan biaya relatif murah dan cepat. 

d. Fungsi Peminjam (Credit Function) 

Pasar modal mempunyai fungsi peminjam pada konsumsi 

dan investasi. Pasar modal bagi perekonomian suatu negara 

merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman 

yang dihimpun dari masyarakat. 

 Dalam melakukan transaksi sekuritas di pasar modal dapat 

dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk pasar modal dapat diperjual 

belikan. Terdapat beberapa tipe dari pasar modal yaitu pasar perdana 

(primary market)  merupakan pasar yang menawarkan saham-saham 

atau sekuritas untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum di 

catat oleh bursa, pasar sekunder (secondary market) merupakan 

perdagangan saham setelah melewati penawaran di pasar perdana 



13 

 

harganya ditentukan dari penawaran antara pembeli dan penjual, pasar 

ketiga (third market) adalah perdagangan saham yang terjadi diluar 

bursa (floor trading), dan pasar keempat (fourth market) merupakan 

bentuk perdagangan saham antar pemodal atau pengalihan saham dari 

pemegang ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan 

saham.  

Produk-produk (instrumen) yang ditawarkan dalam pasar modal 

beraneka ragam. Menurut Kepres 53/1990 efek adalah setiap surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, warrant, opsi, atau 

setiap dokumen derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang 

ditetapkan sebagai efek. Definisi dari setiap instrumen tersebut yaitu: 

a. Saham, merupakan penyertaan modal dalam kepemilikan suatu 

perseroan terbatas atau yang biasa di sebut emiten. 

b. Obligasi, merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman 

yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari 

masyarakat, jangka waktu pembayaran dan besaran bunga juga 

telah tercantum dalam perjanjian sebelumnya. 

c. Derivatif dari efek 

1) Right/klaim, bukti memesan saham terlebih dahulu di mana 

hak yang melekat pada saham memungkinkan para 

pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan 
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ditawarkan perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan 

kepada pihak lain. 

2) Warrant, efek yang diterbitkan suatu perusahaan yang 

memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan 

saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 

enam bulan atau lebih. 

3) Obligasi konvertibel, obligasi dengan jangka waktu tertentu, 

selama waktu tertentu pula dengan perbandingan dan/atau 

harga tertentu dan dapat ditukarkan dengan saham dari 

perusahaan emiten. 

 Perkembangan pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 

1912 hingga sekarang yang menghasilkan tempat transaksi sekuritas 

mulai dari BEJ (Bursa efek Jakarta) dan hingga sekarang menjadi BEI 

(Bursa Efek Indonesia). Sistem perdagaan yang ada sekarang di BEI 

menggunakan sistem order-driven market system dan system lelang 

kontinu (continous auction system). Order-driven market system 

memfasilitasi transaksi sekuritas melalui broker, sedangkan continous 

auction system transaksi di mana harga didapat dari transaksi oleh 

penawaran dan permintaan dari investor. 

2. Indeks Harga Saham 

Proses investor dalam berinvestasi utamanya adalah 

memperhatikan data historis pergerakan objek investasinya yaitu 

saham. Bentuk informasi historis yang dipandang tepat dalam 
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menggambarkan kondisi saham adalah indeks harga saham atau 

penalaran lain indeks harga saham merupakan bentuk indikator dalam 

pergerakan sekuritas-sekuritas. Informasi yang disajikan indeks adalah 

pergerakan perkembangan rata-rata harga saham di bursa. Maksud 

rata-rata adalah apabila satu atau beberapa harga saham perusahaan 

yang trading mengalami peningkatan maka secara otomatis indeks 

harga saham juga mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan laporan yang terdapat di BEI terdapat beberapa indeks 

utama yang menggambarkan pergerakan harga saham: 

a. Indeks Individual 

Merupakan informasi yang menggambarkan suatu 

rangkaian historis pergerakan harga masing-masing saham 

sampai pada tanggal tertentu. 

b. Indeks Sektoral (Sectoral Indeks) 

Indeks sektoral merupakan suatu nilai yang dipergunakan 

untuk mengukur kinerja kelompok saham yang tercatat di suatu 

bursa efek. 

c. Indeks LQ45 

Indeks LQ 45 merupakan indeks saham yang 

beranggotakan 45 saham dengan llikuiditas tinggi, di mana 

saham yang trading telah diseleksi melalui beberapa kriteria 

pemilihan dan disesuaikan setiap enam bulan sekali, sehingga 

saham yang terdapat dalam indeks ini bisa berubah-ubah. 
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d. Jakarta Islamic Index (JII) 

JII adalah indeks dari 30 saham yang dipilih berdasarkan 

saham-saham yang sesuai dengan syariat islam. Proses 

pemilihan saham ini melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT 

Danareka Investmen Manajemen. Pembentukan indeks ini 

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk 

mengembangkan investasi secaara syariah. 

e. Indeks Harga Saham Gabungan/IHSG (Indonesia Composite 

Index) 

Indeks yang mengambarkan historis pergerakan harga 

saham gabungan seluruh saham perusahaan yang tercatat di 

bursa. 

Berfokus pada IHSG sebagai objek penelitian dipilih karena 

mampu menggambarkan kondisi keseluruhan harga saham. Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang dihasilkan dari 

perhitungan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) (Suharno dan Indarti, 2014). IHSG muncul pertama kali 1 

Agustus 1983 dengan dasar perhitungan dimulai tanggal 10 Agustus 

1992 dengan nilai 100. Fungsi utama dari IHSG antara lain 

(ekonomi.kompas.com) :  

a. Penanda arah pasar 

Asumsi bahwa indeks merupakan nilai representatif atas 

rata-rata dari sekelompok saham. IHSG yang menggunakan 
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hampir semua saham di BEI dalam perhitungannya, menjadi 

indikator kinerja bursa yang paling utama. Aspek mudah untuk 

melihat kondisi bursa saham saat ini maka dapat dilihat 

mengunakan angka IHSG. Dalam artian jika IHSG cenderung 

meningkat maka harga-harga saham  di BEI cenderung 

meningkat dan begitu pula sebaliknya. 

b. Pengukuran tingkat keuntungan 

Penggunakan angka IHSG tahun sekarang dan angka IHSG 

lima tahun sebelumnya, dapat dihitung rata-rata keuntungan bila 

berivestasi di pasar saham. Hasil perhitungan tersebut dijadikan 

gambaran kelanjutan investasi apakan menghasilkan keuntungan 

atau malah merugi atas investasinya. 

c. Tolak ukur kinerja portofolio 

Angka IHSG dapat digunakan investor dalam patokan 

portofolio sahamnya. Dengan membandingkan kinerja 

portofolio dengan IHSG investor dapat membuat keputusan 

penanganan risiko kedepannya. Apabila kenaikan IHSG lebih 

tinggi dari kenaikan portofolio maka mengindikasikan 

portofolio yang dikelola tidak berkinerja baik, dan sebaliknya 

bila kenaikan IHSG lebih rendah dari portofolio maka kinera 

portofolio yang dikelola baik (out performed). 

Perhitungan IHSG meliputi saham biasa dan saham preferen. 

Perolehan dari IHSG diambil dengan menggunakan dua metode 
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perhitungan yaitu metode rata-rata (Average Method) dan metode rata-

rata tertimbang (Weight Average Method) (Sunariyah, 2003:126) 

a. Metode rata-rata (Average Method) 

Perhitungan metode ini yaitu dengan memasukkan harga 

pasar saham yang dimasukkan kedalam perhitungan indeks 

tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan faktor pembagi 

tertentu. Rumus IHSG dengan metode rata-rata adalah: 

      
∑  

∑     
 

       : Harga pasar saham 

      : Harga dasar saham 

b. Metode rata-rata tertimbang (Weight Average Method) 

Perhitungan menggunakan metode ini menambahkan bobot 

dalam perhitungan indeks selain harga pasar saham yang  

tercatat dan harga dasar saham. Terdapat dua ahli yang 

mengemukakan metode ini. 

1) Rumus Paasche 

      
∑(       )

∑(          )
 

    : Harga pasar saham 

      : Harga dasar saham 

   : Jumlah saham yang dikeluarkan (outstanding 

shares) 

2) Rumus Laspayres 
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∑(       )

∑(          )
 

    : Harga pasar saham 

      : Harga dasar saham 

   : Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar 

Dasar penggunaan kedua rumus diatas sulit memutuskan mana 

yang memiliki hasil lebih akurat, maka Drobish mengemukakan 

pendapatnya bahwa rata-rata dari kedua rumus merupakan pendekatan 

terbaik. 

Rumus Drobish 

      
                           

 
 

Pergerakan IHSG setiap harinya tidak stabil, indikator yang 

mempengaruhi perubahan harga ini datang dari internal maupun 

eksternal. Namun untuk menjaga agar IHSG dapat menggambarkan 

kondisi pasar sebenarnya, maka BEI berwenang mengeluarkan dan 

atau tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat dari 

perhitungan IHSG. Pertimbangannya yaitu jika jumlah saham 

perusahaan tercatat yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil 

sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan 

harga tersebut berpotensi memengaruhi kewajaran pergerakan IHSG 

(www.idx.co.id).  

Menurut Samsul (2008) faktor yang mempengaruhi indeks harga 

saham antara lain suku bunga domestik, kurs valas, kondisi 

http://www.idx.co.id/
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perekonomian internasional, siklus ekonomi suatu negara, tingkat 

inflasi, peraturan perpajakan, jumlah uang beredar. Sedangkan 

Blanchard (2006) mengemukakan faktor yang mempengaruhi indeks 

harga saham antara lain perubahan tingkat suku bunga bank sentral, 

keadaan ekonomi global, tingkat harga energi dunia, kestabilan politik 

suatu negara, dan lain-lain. 

3. Kurs USD/IDR 

Kurs (nilai tukar) adalah suatu  nilai yang menunjukkan jumlah 

nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu 

unit mata uang asing (Sukirno, 2003). Sedangkan menurut Salvatore 

(2012:35) kurs merupakan harta mata uang luar negeri dalam satuan 

uang dalam negeri. Pergerakan kurs mata uang setiap negara 

berfluktuasi dengan tigkat apresiasi dan depresiasi yang berbeda-beda.  

Apresiasi dan/atau depresiasi nilai mata uang suatu negara 

dipengaruhi banyak indikator serta mempengaruhi banyak sektor 

termasuk kinerja saham. Turunnya nilai rupiah terhadap USD 

membuat investor pesimis akan kinerja emiten bisa tumbuh baik, 

selain itu sulit mengantisipasi gerak fluktuasi rupiah membuat para 

investor bimbang (Syarofi, 2014). 

Naik turunnya nilai tukar mata uang kurs valuta asing dapat terjadi 

dengan berbagai cara yaitu dengan cara resmi oleh pemerintah suatu 

negara yang menganut sistem manajerial floating exchange rate, atau 

dengan tarik menarik antara kekuatan penawaran dan permintaan di 
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dalam pasar (market mechanism) dan perubahan nilai tukar / kurs ini 

terjadi karena empat hal: 

a. Depresiasi (depreciation) 

Penurunan harga mata uang nasional terhadap mata uang 

asing lainnya yang terjadi karena tarik menarik kekuatan supply 

and demand di dalam pasar (market machine). 

b. Appresiasi (appreciation) 

Peningkatan harga mata uang nasional terhadap mata uang 

asing lainnya yang terjadi karena tarik menarik kekuatan supply 

and demand di dalam pasar (market machine). 

c. Devaluation (devaluation) 

Penurunan harga mata uang nasional tehadap berbagai mata 

uang asing lainnya yang dilakukan resmi oleh pemerintah suatu 

negara. 

d. Revaluasi (revaluation) 

Peningkatan harga mata uang nasional tehadap berbagai 

mata uang asing lainnya yang dilakukan resmi oleh pemerintah 

suatu negara. 

Nilai tukar atau kurs valuta dalam transaksi jual beli valuta asing 

dibedakan menjadi empat jenis  (Dornbusch dan Finscher,1992)  

seperti, 

a. Kurs jual (selling prize) di mana kurs ditentukan oleh suatu bank 

dalam penjualan valuta asing tertentu.  
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b. Kurs tengah (middle rate) di mana kurs tengah antara kurs jual 

dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang internasional oleh 

Bank Central. 

c. Kurs beli (buying rate)  yaitu kurs yang ditentukan oleh bank 

untuk valuta asing pada saat tertentu. 

d. Kurs flat (flate rate) yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi 

jual beli bank notes dan traveller chaque termasuk perhitungan 

biaya promosi dan biaya lain. 

4. Suku Bunga 

Suku bunga merupakan imbalan atau kompensasi atas pinjaman 

uang yang diberikan. Sedangkan tingkat bunga ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan akan uang (ditentukkan dalam pasar uang). 

Suku bunga dibedakan menajadi dua yaitu suku bunga dalam nilai 

uang (suku bunga nominal) dan suku bunga yang telah mengalami 

koreksi akibat inflasi (suku bunga riil).  

Suku bunga acuan Bank Indonesia BI-Rate mencerminkan sikap 

kebijakan moneter Bank Indonesia dan dipublikasikan. Definisi BI-

Rate menurut BI adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank 

Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur triwulanan 

untuk berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan berbeda 

oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama 

(www.bi.go.id).  

http://www.bi.go.id/


23 

 

Dewan gubernur merubah BI-Rate dengan pertimbangan faktor-

faktor sebagai berikut: 

a. Rekomendasi BI-Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi 

kebijakan dalam model ekonomi untuk pencaapian sasaran 

inflasi.  

b. Berbagai faktor lain seperti kebijakan moneter kedepan, makro 

ekonomi, survey, pendapat para ahli, hasil-hasil riset ekonomi 

dan faktor lainnya.  

BI-Rate dalam implementasi operasi moneter BI dilakukan 

melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran 

operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan 

moneter yaitu perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

Overnight (PUOB O/N). Dengan pertimbangan faktor makro ekonomi 

BI-Rate dinaikkan jika ramalan inflasi ke depan melampaui sasaran 

dan sebaliknya BI-Rate diturunkan saat ramalan inflasi ke depan 

dibawah sasaran yang ditetapkan. 

Hubungan yang ditunjukkan suku bunga terhadap indeks harga 

saham bertolak belakang. Jika suku bunga mengalami kenaikan maka 

indeks harga saham akan mengalami penurunan dan begitu pula 

sebaliknya. Kenaikan suku bunga akan mengangkat beban bunga 

secara langsung. Kenaikan tersebut akan di respon oleh investor 

dengan mengalihkan dananya untuk dimasukkan dalam deposito. 

Pengalihan ini akan berdampak pada penjualan saham besar-beasaran, 
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di mana akan berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan 

sehingga berpengaruh pula terhadap harga saham perusahaan. 

5. Harga Emas 

Emas merupakan investasi menjanjikan di mana harganya 

tergolong stabil dan meningkat. Harga emas dunia berstandar pada 

standar pasar emas London atau biasa disebut London Gold Fixing. 

Sistem ini menggambarkan prosedur di mana harga emas ditentukan 

dua kali sehari yaitu pukul 10.30 GMT (London Gold AM Fix) dan 

jam 15.00 (London Gold PM Fix) setiap hari di pasar London oleh 

lima anggota Pasar London Gold Fixing Ltd (www.goldfixing.com).  

Kelima anggota yang berpartisipasi merupakan pembuat pasar, 

anggota tersebut bisa telah memiliki pesanan emas atas nama mereka 

sendiri (kepemilikan perdagangan), nama klien mereka (broker), atau 

sering beberapa dari masing-masing individu. Kelima anggota tersebut 

antara lain Bank of Nova Scortia, Barchlays Capital, Deutche Bank, 

HSBC, dan Siciete Generale. Mekanisme berjalannya penawaran 

(penentuan  harga emas) yang terjadi dimulai dengan peserta utama 

mengawali proses penetapan dengan mengajukan harga mendekati 

harga spot emas saat ini. Kemudian peserta mulai mensimulasi hasil 

perdagangan dengan harga tersebut. Simulai ini dapat berupa faktor 

emas fisik hingga kontrak perdagangan emas (kertas emas). Dengan 

harga awal yang disarankan peserta bereaksi berdasarkan order yang 

dimiliki, harga dapat dicapai dan disepakati.  

http://www.goldfixing.com/
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Harga spot merupakan harga emas realtime pada saat ini, harga 

gold fix berfungsi sebagai harga spot terutama pada jam London Gold 

AM/PM Fix setelah ditetapkan. Berbagai faktor baru dan 

perkembangan ikut menentukan disisa hari di mana pasar secara 

umum bereaksi terhadapnya dan menyebabkan harga emas dunia 

berfluktuasi sepanjang hari. 

6. Harga Minyak 

Harga minyak dunia yang menjadi standar adalah West Texas 

Intermediate (WTI). Minyak yang dihasilkan dari WTI merupakan 

kategori ”light” (API gravity) dan “sweet” (rendah-sulfur), kualitas 

yang ditawarkan ini menjadi keunggulan tersendiri yang berada diatas 

Brent Crude dan UEA Dubai Crude. Hal ini dikarenakan minyak 

mentah tersebut memiliki kadar belerang yang rendah dan sangat 

cocok untuk dijadikan bahan bakar, sehingga harga minyak ini 

dijadikan patokan bagi perdagangan minyak di dunia.  

Dengan kualitasnya harga minyak yang ditawarkan di WTI sendiri 

tergolong lebih tinggi dari harga yang ditetapkan OPEC. Harga yang 

ditetapkan OPEC merupakan harga minyak gabungan dari negara-

negara anggota OPEC seperti Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia, Dubai 

dan negara lainnya. Harga minyak mentah WTI umumnya lebih tinggi 

lima sampai enam dolar dari harga minyak OPEC dan lebih tinggi satu 

hingga dua dolar dari  harga minyak Brent.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia antara 

lain (useconomy.about.com): 

a. Penawaran minyak dunia, terutama kuota supply yang 

ditentukan oleh OPEC. 

b. Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di 

kilang-kilang minyak Amerika Serikat dan yang tersimpan 

dalam cadangan minyak stretegis. 

c. Permintaan minyak dunia, ketika musim panas permintaan 

diramalkan dari permintaan maskapai penerbangan untuk 

pejalanan wisatawan dan di musim dingin diramalkan dari 

ramalan cauca yang digunakan untuk memperkirakan 

permintaan potensial minyak untuk penghangat ruangan. 

Satuan ukuran minyak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah barel dengan mata uang US dollar. Penggunaan satuan tersebut 

merupakan satuan umum yang biasa digunakan dalam perdagangan 

minyak dunia. Kemunculan dari negara industri baru memicu 

pertumbuhan kebutuhan minyak mentah yang semakin tinggi. Dengan 

naiknya permintan minyak mentah secara langsung akan 

mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Jika dikaitkan dengan 

berbagai aktivitas perekonomian maka harga minyak akan 

berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara.  

Dengan keberadaan perusahaan sektor pertambangan yang 

termasuk dalam BEI, kenaikan dan penurunan harga minyak perbarel 
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secara langsung akan berpengaruh pada harga saham perusahaan 

pertambangan. Hal ini juga berdampak pada perusahaan yang banyak 

menggunakan bahan minyak sebagai salah satu bahan produksinya. 

Kenaikan dan penurunan harga saham pertambangan tentunya akan 

mendorong volatilitas pada IHSG. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada variabel yang hampir 

sama, akan tetapi periode waktu berbeda sehingga dapat dijadikan referensi 

untuk saling melengkapi. 

1. Aijaz et al (2016) dengan judul “Impact of Oil and Gold Prices on 

stock Market index”, meneliti pengaruh harga minyak dan harga emas 

terhadap indeks pasar saham yaitu Bursa Saham Karachi (K.S.E.) 

Pakistan. Tujuan penelitian adalah mengetahui dampak harga minyak 

dan harga emas terhadap indeks harga pasar. Variabel yang digunakan 

adalah harga minyak, harga emas dan indeks Indeks Bursa Efek 

Karachi 100. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode analisis 

regresi linear berganda yang menghasilkan bahwa harga minyak 

berpengaruh positif tidak signifikan dan harga emas berpengaruh 

positif signifikan terhadap indeks saham (KSE 100 Index). 

2. Mikial (2014)  dengan judul ”Pengaruh inflasi, suku bunga BI, harga 

minyak dunia dan cadangan devisa terhadap IHSG”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat sebab akibat 

(kausalitas) untuk melihat pengaruh antara variabel terikat dengan 
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variabel bebas. Penelitian menghasilkan inflasi, suku bunga, dan harga 

minyak berpengaruh negatif sedangkan cadangan devisa berpengaruh 

positif terhadap IHSG. 

3. Gumilang et al (2014) dengan judul “Pengaruh variabel makro 

ekonomi, harga emas dan harga minyak dunia terhadap IHSG studi 

pada BEI 2009-2013”. Metode yang digunakan menggunakan 

pengujian regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan secara 

parsial dan simultan antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Penelitian menghasilkan secara parsial variabel makro (suku bunga 

dan kurs USD/IDR) dan harga minyak memiliki hubungan negatif 

signifikan serta harga emas berpengaruh positif signifikan. Serta 

secara simultan variabel terikat berpengaruh signifikan terhadap 

variabel bebas. 

4. Murti (2017), dengan judul “The Effects of Gold Prices, the Hang 

Seng Index, and the Dow Jones Index on the Composite Stock Price 

Index (CSPI) in Indonesia”. Metode yang digunakan regresi linear 

berganda untuk melihat hubungan variabel independen terhadap 

variabel dependen selama periode pengamatan 2009-2013. Penelitian 

menghasilkan temuan utama bahwa harga emas berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

5. Syarif dan Asandimitra (2015) dengan judul “Pengaruh indikator 

makro ekonomi dan faktor global terhadap IHSG”. Tujuan dari 

penelitian untuk mencari bukti ada tidaknya pengaruh variabel 
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independen antara lain indikator makro ekonomi dan faktor global 

terhadap variabel dependen yaitu IHSG. Penelitian menghasilkan kurs 

rupiah terhadap dolar berpengarih negatif terhadap IHSG sedangkan 

harga minyak berpengaruh positif terhadap IHSG selama periode 

2005-2014. 

6. Silim (2013) dengan judul “Pengaruh variabel ekonomi makro 

terhadap IHSG pada Bursa Efek Indonesia periode 2002-2011”. 

Pengujian menggunakan metode regresi linear berganda dengan 

tujuan untuk melihat hubungan parsial dan simultan variabel terikat 

(suku bunga, nilai tukar, net ekspor, harga emas dunia dan harga 

minyak dunia) terhadap variabel bebas (IHSG). Pengujian secara 

simultan menghasilkan variabel terikat berpengaruh signifikan 

terhadap variabel bebas sedangkan secara psarsial menghasilkan nilai 

tukar berpengaruh negatif signifikan, harga minyak berpengaruh 

positif signifikan dan variabel bunga serta net ekspor tidak 

berpengaruh signifikan hal ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Susanto (2013), Astuti et.al (2013), dan Handiani (2014). 

7. Ratnanto (2015) dengan judul “Pengaruh variabel makro ekonomi dan 

harga komoditas terhadap Indeks Harga Saham perusahaan properti 

dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (nilai tukar, pertumbuhan 

PDB, harga minyak dunia, harga emas dunia) terhadap variabel 

dependen (IHSG). Penelitian merupakan jenis penelitian asosiatif 
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yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Hasil yang diperoleh yaitu nilai tukar, harga minyak dunia dan 

harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham 

perusahaan Properti dan Real Estate dan pertumbuhan PDB 

berpengaruh positif terhadap indeks harga saham perusahaan Properti 

dan Real Estate. 

Tabel 1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Aijaz et al 

(2016) 

Impact of 

Oil and 

Gold Prices 

on stock 

Market 

index 

harga 

minyak,ha

rga emas 

,indeks 

pasar 

saham 

KSE 100 

Index 

Pakistan 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

harga minyak 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan dan 

harga emas 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap indeks 

saham (KSE 100 

Index) 

Mikial 

(2014)   

Pengaruh 

inflasi, suku 

bunga BI, 

harga 

minyak 

dunia dan 

cadangan 

devisa 

terhadap 

IHSG 

inflasi, 

suku 

bunga, 

harga 

minyak, 

cadangan 

devisa dan 

IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

inflasi, suku 

bunga, dan harga 

minyak 

berpengaruh 

negatif sedangkan 

cadangan devisa 

berpengaruh 

positif terhadap 

IHSG 

Gumilang 

et al 

(2014) 

Pengaruh 

variabel 

makro 

ekonomi, 

harga emas 

dan harga 

minyak 

dunia 

Suku 

unga, kurs 

USD/IDR, 

harga 

minyak, 

dan IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

secara parsial 

variabel makro 

(suku bunga dan 

kurs USD/IDR) 

dan harga minyak 

memiliki 

hubungan negatif 

signifikan serta 
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terhadap 

IHSG studi 

pada BEI 

2009-2013 

harga emas 

berpengaruh 

positif signifikan. 

Serta secara 

simultan variabel 

terikat 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

bebas 

Murti 

(2017) 

The Effects 

of Gold 

Prices, the 

Hang Seng 

Index, and 

the Dow 

Jones Index 

on the 

Composite 

Stock Price 

Index 

(CSPI) in 

Indonesia 

Harga 

emas, 

index 

Hang 

Seng, 

indeks 

Dow 

Jones dan 

IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

harga emas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap IHSG. 

Syarif dan 

Asandimit

ra (2015) 

Pengaruh 

indikator 

makro 

ekonomi 

dan faktor 

global 

terhadap 

IHSG 

Kurs 

USD/IDR, 

harga 

minyak 

dan IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

kurs rupiah 

terhadap dolar 

berpengarih 

negatif terhadap 

IHSG sedangkan 

harga minyak 

berpengaruh 

positif terhadap 

IHSG 

Silim 

(2013) 

Pengaruh 

variabel 

ekonomi 

makro 

terhadap 

IHSG pada 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 

2002-2011 

suku 

bunga, 

nilai tukar, 

net ekspor, 

harga 

emas 

dunia, 

harga 

minyak 

dunia dan 

IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Pengujian secara 

simultan 

menghasilkan 

variabel terikat 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

bebar sedangkan 

secara psarsial 

menghasilkan 

nilai tukar 

berpengaruh 

negatif signifikan, 

harga minyak 
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berpengaruh 

positif signifikan 

dan variabel 

bunga serta net 

ekspor tidak 

berpengaruh 

signifikan 

Ratnanto 

(2015) 

Pengaruh 

variabel 

makro 

ekonomi 

dan harga 

komoditas 

terhadap 

Indeks 

Harga 

Saham 

perusahaan 

properti dan 

Real Estate 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

nilai tukar, 

pertumbuh

an PDB, 

harga 

minyak 

dunia, 

harga 

emas 

dunia, dan 

IHSG 

analisis 

regresi 

linear 

berganda 

nilai tukar, harga 

minyak dunia dan 

harga emas dunia 

berpengaruh 

negeatif terhadap 

indeks harga 

saham perusahaan 

Properti dan Real 

Estate dan 

pertumbuhan 

PDB berpengaruh 

positif terhadap 

indeks harga 

saham perusahaan 

Properti dan Real 

Estate. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pergerakan semua variabel akan dianalisis apakah memiliki pengaruh 

terhadap  IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Secara ringkas kerangka 

pemikiran dari penelitian beikut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Analisa Pengaruh Kurs USD/IDR, Suku Bunga, Harga Emas, dan Harga 

Minyak terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Handiani (2014), Syarif dan Asandimitra (2015), Suharno dan 

Indarti  (2014), Chabachib dan Witjaksono (2010), Gumilang et.al 

(2014) 

D. Hipotesis  

Penjelasan untuk mengetahui apakah variabel independen (kurs 

USD/IDR, suku bunga, harga emas, harga minyak) memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen (IHSG/Indeks Harga Saham Gabungan) maka 

penelitian ini mengemukakan hipotesis: 

1. Pengaruh kurs USD/IDR terhadap IHSG 

Menguatnya mata uang (apresiasi) menunjukkan pertanda positif 

bagi para investor dalam prospek perekonomian Indonesia. Kenaikan 

kurs secara umum menandakan  kestabilan moneter  dalam suatu 

negara. Apresiasi mata uang menandakan penguatan dari faktor 

fundamental perekonomian suatu negara. Dengan menguatnya nilai 

Kurs USD/IDR 

(𝑋1) 

Harga Minyak 

(𝑋4) 

Harga Emas 

(𝑋3) 

Suku Bunga 

(𝑋2) 
Pergerakan IHSG 

(Y) 

 1 

 2 

 3 

 4 
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kurs USD/IDR menjadi jalan pembuka bagi para investor untuk 

memulai menankan dananya dengan risiko transaksi yang cenderung 

lebih kecil. Pengharapan kestabilan kurs menjadi keinginan dari 

bebagai pelaku ekonomi Indonesia, tidak hanya berdampak pada 

kepercayaan investor yang ada namun juga secara berjangka akan 

memperluas jangkauan pasar dan menambah ketertarikan investor luar 

yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  

 1 = Kurs USD/IDR berpengaruh positif signifikan terhadap 

pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

2. Pengaruh suku bunga terhadap IHSG 

Peranan penerbitan suku bunga (BI-Rate) oleh Bank Indonesia 

adalah sebagai instrumen pengendali moneter yang ada di Indonesia. 

BI-Rate yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan bunga, juga 

memiliki peran dalam pengandalian inflasi yang terjadi. Faktor nyata 

yang mempengaruhi perubahan angka BI-Rate adalah inflasi dan 

pengendalian tingkat defisit transaksi berjalan. Kenaikan suku bunga 

mengindikasikan kenaikan beban suku bunga, bagi perusahaan yang 

memiliki laverage yang tinggi akan mendapatkan dampak cukup berat 

terhadap kenaikan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga 

dapat mengurangi profitabilitas perusahaan yang berdampak pada 

harga saham perusahaan terkait.  
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Kondisi lain yang disebabkan dari kenaikan suku bunga adalah 

ketertarikan investor dalam memindahkan dananya ke deposito bank 

untuk menaikkan tingkat suku bunga simpanannya. Penarikan secara 

besar dana oleh investor dengan menjual sahamnya akan berpengaruh 

pada penurunan harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

Penurunan harga saham dari perusahaan tersebut tentunya 

berpengaruh langsung terhadap penurunan IHSG. 

 2 = Suku bunga berpengaruh negaif signifikan terhadap pergerakan 

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

3. Pengaruh harga emas terhadap IHSG 

Emas merupakan salah satu pengalihan save-haven yang paling 

digemari oleh investor. Kenaikan harga emas dapat mendorong 

pengalihan investasi dari saham menuju emas. Menimbang risiko 

yang relatif rendah, emas dinilai memiliki hasil timbal balik yang baik 

dengan kenaikan harganya. Ketika harga emas menguat akan berimbas 

pada kenaikan harga saham sektor pertambangan. Pengaruhnya dapat 

terlihat dari tingginya tingkat permintaan emas merespon kenaikan 

harga emas yang terjadi. Kenaikan sektoral dari harga saham akan 

berdampak pada kenaikan harga saham keseluruhan. 

 3 = Harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap pergerakan 

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 
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4. Pengaruh harga minyak terhadap IHSG 

Fluktuasi harga minyak sangat berpengaruh terhadap harga sahan 

terutama perusahaan pertambangan. Dengan kenaikan harga minyak 

mendorong investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

pertambangan, sehingga harga saham perusahaan naik kenaikan harga 

saham tentu akan mendorong kenaikan IHSG (Silim, 2013). Akan 

tertapi dampak lain yang dirasakan oleh perusahaan non 

pertambangan yang banyak menggunakan minyak sebagai salah satu 

bahan produksinya. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari 

peningkatan harga yang dapat dinikmati perusahaan maka profit atau 

keuntungan menurun. Penurunan profit suatu perusahaan akan 

menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya, 

sehingga harga saham akan menurun (Ratnanto,2015) 

 4 = Harga minyak berpengaruh positif signifikan terhadap 

pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

 


