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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur 

kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju 

maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Pasar modal mempertemukan pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pasar modal bisa diartikan sebagai 

pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih 

dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2010). Saham merupakan 

salah satu instrumen di pasar modal yang paling populer. Saham menjadi 

instrumen investasi yang banyak dipilih para invetor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Bentuk investasi yang sedang 

menarik perhatian para investor saat ini adalah investasi dengan pembelian saham 

di pasar modal syariah. Salah satu dari indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tersebut yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah adalah Jakarta Islamic 

Index (JII). 

Informasi merupakan unsur yang penting bagi investor dan pelaku bisnis. 

Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang 

paling mudah dan paling murah didapatkan dibanding dengan alternatif informasi 

lainnya (Tandelilin, 2010). Melalui informasi tersebut investor dapat mengetahui 
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gambaran mengenai perkembangan perusahaan di masa lalu, saat ini maupun 

keadaan di masa yang akan datang. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Pada saat informasi diumumkan makapara pelaku pasarakan melakukan 

interpretasi terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, apakah sebagai sinyal 

baik atau sinyal buruk yang  dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin  

melalui perubahan harga saham dan reaksi pasar ini ditunjukkan dengan adanya 

perubahan volume perdagangan. 

Investasi pada saham adalah bukan investasi yang sifatnya bebas dari 

kendala, Faktor ketidakpastian dalam memprediksi harga saham menjadi 

permasalahan penting bagi para investor karena harga saham sangatlah 

berfluktuatif dan berubah-ubah. Oleh karena itu investor harus pandai dalam 

menganalisis dan memprediksi harga saham karena jika salah dalam menganalisis 

maka investor akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. 

Berfluktuasinya pergerakan indeks dalam industri pasar modal memang 

sudah seharusnya ditanggapi dengan serius oleh para investor. Dalam praktiknya 

dilapangan, sudah menjadi kewajiban bagi para investor untuk memperhatikan 

segala situasi yang akan terjadi, baik itu situasi yang pasti maupun situasi tidak 

pasti. Khusus dalam keadaan tidak pasti, seorang investor dituntut untuk lebih 

berhati-hati. Jika tidak berhati-hati, kemungkinan keuntungan yang diharapkan 

untuk diperoleh akan berubah menjadi kerugian atau jauh lebih kecil daripada 

yang diharapkan.  
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Ketika kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan serta diperparah 

dengan tingkat inflasi pada skala yang tinggi, maka tentunya akan sulit untuk 

mengharapkan gairah di pasar modal menjadi lebih berkembang. Fenomena 

seperti ini justru akan menjadikan gairah investasi tidak  lagi menjadi menarik di 

mata investor, sehingga membuat para investor mengalihkan dana yang sudah 

diinvestasikannya dalam bentuk saham ke dalam bentuk investasi lainnya. 

Akibatnya hal ini akan memicu menurunnya kinerja perusahaan yang kemudian 

berdampak terhadap harga  pasar saham (Adib, 2009). 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga untuk satu 

tahun yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai patokan bunga simpanan dan 

bunga pinjaman. Weston dan Eugene (1994) mengemukakan bahwa suku bunga 

berpengaruh terhadap harga saham, suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan 

biaya bunga sehingga earning perusahaan turunyang kemudian akan diikuti 

pergerakan harga saham juga turun. 

Investasi dalam bentuk emas dipercaya sebagai salah satu komoditi yang 

menguntungkan disebabkan selain harganya yang cenderung mengalami 

peningkatan, emas juga merupakan bentuk investasi yang liquid,karena dapat 

diterima di wilayah atau di negara mana pun. Ketika potensi imbalan (return) 

berinvestasi dalam saham atau obligasi tidak lagi menarik dan dianggap tidak 

mampu mengompensasi risiko yang ada, maka investor akan mengalihkan 

dananya kedalam aset riil seperti logam mulia atau properti yang dianggap lebih 

layak dan aman (Iman,2009). 
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Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menjadi salah satu 

faktor yang turut mempegaruhi pergerakan indeks saham di pasar modal Indoesia. 

Kestabilan pergerakan nilai kurs menjadi sangat penting, terlebih bagi perusahaan 

yang aktif dalam kegiatan eksporimpor yang tidak dapat terlepas dari 

pengguanaan mata uang asing yaitu dollar Amerika Serikat sebagai alat 

transaksiatau mata uang yang sering digunakan dalam perdagangan. Fluktuasi 

nilai kurs yang tidakterkendali dapat mempengaruhikinerja perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Pada saat ini rupiah terdespresiasi 

dengan dollar Amerika Serikat, harga barang-barang impor menjadi lebih lebih 

mahal, khususnyabagi perusahaan yang sebagian besar bahan bakunya 

menggunakan produk-produk impor. Peningkatan bahan-bahan impor 

tersebutsecara otomatis akan meningkatkan biaya poduksi dan pada akhirnya 

terindikasi berpengaruh pada penurunan tingkat keuntungan perusahaan, sehingga 

hal ini akan berdampak pula pada pergerakan harga saham perusahaan yang 

kemudian memacu melemahnya pergerakan indeks harga saham (Witjaksono, 

2010). 

Volume perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang 

investor, karena bagi investor volume perdagangan saham menggambarkan 

kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modalyang mampu berdampak pada 

harga saham. Berbagai teori yang menjelaskan hubungan antara volatilitas dan 

volume menyimpulkan bahwa perdagangan timbulakibat adanya aliran informasi 

asimetris yang diterima oleh para investor, perbedaan tipe, dan karakteristik 

investor dalam mengintepretasikan setiap informasi yang ada. Namun hal tersebut 
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tidak membentuk suatu konsensus mengenai hal-hal yang menggerakkan secara 

real hubungan antara volatilitas dengan volume Chan dan Fong(2000). 

Pergerakan harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi juga merupakan 

suatu indikasi yang mempengaruhi pasar modal suatu negara. Kenaikanharga 

minyak mentah dunia secaratidak langsung akan berimbas pada sektor ekspor dan 

impor suatu negara. Bagi negara pengekspor minyak,kenaikan harga minyak 

mentah duniamerupakan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Karena harga 

minyak yang melonjak tinggi membuat para investor cenderung menginvestasikan 

dananya ke berbagai sektor komoditi minyak dan pertambangannya. Namun jika 

harga minyak sedang turun para investor cenderung mencarikeuntungan dengan 

cara menjual sahamnya.  

Berikut harga saham di Jakarta Islamic Index beserta faktor yang 

mempengaruhinya diantaranya kurs, inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), harga emas dunia (HED), volume perdagangan (VOL), dan harga minyak 

dunia (HMD) 

Tabel 1.1 

Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham JII 

Tahun JII  

(Rp) 

Kurs  

(IDR/USD) 

Inflasi 

(%) 

SBI 

(%) 

HED 

(USD/oz) 

Vol 

(Ribu) 

HMD 

(USD/Barrel) 

2013 585,11 12.189 8,38 7,50 1800 5.704,79 97,61 

2014 691,04 12.440 8,36 7,75 1200 5.483,54 91,23 

2015 603,35 13.795 3.35 7,50 1300 5.979.93 49,31 

2016 694,13 13.436 3.02 6,50 1100 7.911,72 44,47 

Sumber : www.ojk.go.id 

Terlihat dari tabel diatas, pada tahun 2013 JII tercatat sebesar Rp585,11 

dan pada tahun 2014 JII tercatat sebesar Rp 691,04 dengan  inflasi yang 



6 
 

 

mengalami penurunan dengan nilai 8,36%, dengan nilai harga emas dunia juga 

mengalami penurunan dengan nilai dengan nilai US$ 1200/oz, deangan nilai 

volume perdagangan mengalami penurunan Rp 5.483,54 (dalam ribu), harga 

minyak dunia juga mengalami penurunan dengan nilai US$ 91,23/barrel, 

sedangkan suku bunga tercatat mengalami penguatan tercatat 7,75% dan kurs 

tercatat mengalami peningkatan dengan nilai Rp 12.440. hal ini menarik secara 

teoritis jika kurs dan suku bunga mengalami kenaikan maka investor cenderung 

tidak membeli saham oleh sebab itu harga saham menjadi turun namun dalam 

prakteknya terlihat walaupun kurs dan suku bunga mengalami kenaikan tetapi JII 

juga mengalami kenaikan pula. Pada tahun 2015 kurs, volume perdagangan, harga 

emas dunia mengalami kenaikan, sedangkan inflasi, suku bunga dan harga emas 

dunia mengalami penurunan. Hal ini menarik secara teoritis jika inflasi dan suku 

bunga mengalami penurunan maka investor cenderung membeli saham. Oleh 

sebab itu harga saham menjadi naik namun dalam prakteknya inflasi dan suku 

bunga turun tetapi JII juga mengalami penurunan. 

Banyak penelitian tentang pasar modal sering dilakukan terutama 

mengenai  faktor yang mempengaruhi harga saham. Penelitian tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi terhadap harga saham menghasilkan temuan yang 

tidak konsisten sehingga belum diketahui variabel mana yang paling berpengaruh 

dominan terhadap harga saham sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hal tersebut. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Utoyo dan Riduwan(2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Utoyodan Riduwan (2016) adalah dengan penambahan variabel 

independen nilai tukar rupiah, volume perdagangan dan harga minyak dunia. 

Alasan penambahan variabel nilai tukar karena nilai tukar rupiah menjadi salah 

satu faktor yang turut mempengaruhi pergerakan indeks saham di pasar modal 

Indonesia. Kestabilan pergerakan nilai tukar menjadi sangat penting terlebih bagi 

perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor impor yang tidak dapat terlepas dari 

penggunaan mata uang asing yaitu dollar Amerika Serikat sebagai alat transaksi 

yang sering digunakan dalam perdagangan. Alasan penambahan variabel volume 

perdagangan saham karena volume perdagangan saham merupakan suatu 

instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui seberapa banyak volume saham yang diperdagangkan di pasar 

saham. Selain itu volume perdagangan merupakan cerminan intensitas minat beli 

dan tekanan dibalik pergerakan nilai harga yang terjadi, juga dapat 

memprediksikan keadaan pasar yang terjadi. Alasan penambahan variabel harga 

minyak dunia karena minyak dunia merupakan komoditas yang paling penting 

bagi hampir semua negara karena sifatnya sebagai sumber daya yang tidak dapat 

diperbarui dan harganya yang tinggi. Fluktuasi harga minyak dunia mendapat 

sorotan utama karena menyak menjadi sebuah komoditas yang penting bagi 

banyak pihak, sehingga menjadi isu penting bagi masyarakat, pemerintah, dan 

para pelaku usaha. Kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan harga 

saham sektor pertambangan. Kenaikan harga saham pertambangan tentu akan 

mendorong kenaikan IHSG dan pasar saham syariah. Perbedaan yang kedua dari 
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penelitian Utoyo dan Riduwan(2016) adalah jumlah periode yang semula tahun 

2010-2014 menjadi tahun 2013-2017. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar Rupiah, Volume Perdagangan, 

dan Harga Minyak Dunia terhadap Harga Saham Jakarta Islamic Index 

Tahun 2013-2017. 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen yang digunakan adalah inflasi, suku bunga, harga 

emas dunia, nilai tukar rupiah, volume perdagangan dan harga emas dunia. 

2. Variabel dependen yang digunakan adalah harga sahamJakarta Islamic 

Index (JII). 

3. Objek penelitian ini adalah Jakarta Islamic index (JII) 

4. Periode penelitian selama empat tahun dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya  maka  

rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham Jakarta 

Islamic index tahun 2013-2017? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh negatif terhadap saham Jakarta Islamic 

index tahun 2013-2017? 
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3. Apakah harga emas dunia berpengaruh positif terhadap saham Jakarta 

Islamic index tahun 2013-2017? 

4. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap saham Jakarta 

Islamic index tahun 2013-2017? 

5. Apakah volume perdagangan berpengaruh positif terhadap saham 

Jakarta Islamic index tahun 2013-2017? 

6. Apakah harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap saham Jakarta 

Islamic index tahun 2013-2017? 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah  inflasi berpengaruh negatif 

terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 2013-2017. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 2013-2017. 

3. Untuk menguji secara empiris apakah harga emas dunia berpengaruh 

positif terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 2013-2017. 

4. Untuk menguji secara empiris apakah nilai tukar rupiah berpengaruh 

negatif terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 2013-2017. 

5. Untuk menguji secara empiris apakah volume perdagangan 

berpengaruh positif terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 

2013-2017. 

6. Untuk menguji secara empiris apakah harga minyak dunia berpengaruh 

positif terhadap harga saham Jakarta Islamic index tahun 2013-2017. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna 

untuk calon investor sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan bidang keuangan terutama dalam rangka 

memaksimumkan kinerja perusahaan dan pemegang saham. 

3. Bagi Dewan Syariah Nasional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai kedudukan fatwa dilihat dari segi 

filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam konstruksi hukum islam, kedudukan 

hukum islam dalam tata hukum nasional, serta eksistensi fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 


