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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tingkat ekonomi dapat menunjukkan perkembangan suatu bangsa, 

dengan melihat tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Pasar modal 

memegang peranan yang sangat penting dalam sektor ekonomi sebuah 

negara. Perubahan faktor makroekonomi akan mempengaruhi harga saham, 

hal ini membuat para investor lebih cepat bereaksi. Sebagai seorang investor 

harus bisa memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang 

akan datang agar dapat membuat keputusan investasi yang menguntungkan. 

Menurut Widoatmojo (1996) dalam Wibowo (2012) menyatakan bahwa 

penilaian saham secara akurat bisa meminimalkan risiko sekaligus membantu 

investor mendapatkan keuntungan mengingat investasi saham dipasar modal 

memiliki risiko yang cukup tinggi. 

 Kurs merupakan salah satu faktor makroekonomi yang mempengaruhi 

harga saham. Kurs mata uang adalah sebuah mata uang negara tertentu yang 

diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain 

(Serfianto, 2013:112). Nilai tukar (kurs) rupiah memiliki hubungan yang 

searah dengan perkembangan bursa. Apabila rupiah menguat, maka 

perkembangan bursa cenderung membaik dan begitu pula sebaliknya, jika 

rupiah melemah maka perkembangan bursa cenderung menurun. 
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 Tingginya inflasi dapat mengganggu perekonomian secara umum, hal ini 

dikarenakan inflasi dapat menurunkan daya beli karena penurunan nilai mata 

uang dan menyebabkan naiknya risiko penurunan pendapataan riil 

masyarakat. Tingginya inflasi akan berdampak pada investor yang cenderung 

menunggu dalam melakukan investasi sampai keadaan perekonomian 

dianggap kondusif untuk menghindari risiko yang dapat ditimbulkan. 

 Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Di Indonesia kebijakan mengenai tingkat suku 

bunga diatur secara langsung oleh Bank Indonesia (BI) melalui BI rate.  

Mekanisme yang terjadi secara umum adalah tingkat suku bunga dapat 

mempengaruhi suku bunga deposito yang merupakan salah satu alternatif 

bagi investor guna mengambil keputusan dalam berinvestasi. Hal ini 

mengakibatkan investasi yang terjadi di pasar modal akan menurun dan 

menyebabkan melemahnya indeks harga saham gabungan.  

 Perkembangan yang terjadi pada harga saham dapat dilihat dari indeks 

harga saham gabungan (IHSG), dimana indeks harga saham yang mengalami 

kenaikan akan menunjukkan kegairahan sedangkan indeks saham yang 

mengalami penurunan menunjukkan adanya kelesuan pasar. Kenaikan harga 

saham dapat mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian negara 

tersebut. Indeks harga saham gabungan menggambarkan rangkaian informasi 

historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

membuat identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah nilai tukar (kurs) berpengaruh terhadap index harga saham 

gabungan pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45? 

3. Apakah tingkat suku bunga (BI rate) berpengaruh terhadap indeks 

harga saham gabungan pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45? 

4. Apakah secara simultan nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku 

bunga (BI rate) berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap pergerakan IHSG 

pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pergerakan IHSG pada 

perusahaan manufaktur dalam LQ-45. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga (BI rate) terhadap IHSG 

pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45. 
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4. Menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku 

bunga (BI rate) terhadap IHSG pada perusahaan manufaktur dalam 

LQ-45 secara simultan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau 

referensi. Penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu 

makroekonomi dan pasar modal serta berguna dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan secara teoritis sebagaimana yang telah dipelajari di 

dalam perkuliahan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil 

penelitian ini dapat membantu dalam menentukan apakah menjual, 

membeli, atau menahan saham yang dimilikinya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling 

berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang 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, hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Menguraikan penentuan populasi dan sampel yang digunakan, 

definisi operasional variabel, menguraikan jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari deskripsi obyek 

penelitian dan hasil analisis data. 

BAB V : Penutup 

Bab ini menguraikan pokok- pokok kesimpulan penelitian, dan 

saran- saran untuk penelitian lain di masa yang akan datang. 

 


