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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bursa Efek Indonesia merupakan suatu tempat transaksi yang 

memperdagangkan saham perusahaan. Berfungsi sebagai perantara bagi pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak membutuhkan dana. Bursa efek 

mempunyai peranan sebagai pelaku pasar modal. Bentuk fisik dari pasar modal 

merupakan Bursa Efek. 

Industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan 

manufaktur yang ada di Indonesia. Industri barang konsumsi masih menjadi 

pilihan utama para investor dalam mengivestasikan dana mereka. Hal itu 

dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri barang 

konsumsi yang masih menawarkan potensi kenaikan. Industri barang konsumsi 

terdiri dari 6 (enam) sub sektor, yakni sub sektor makanan dan minuman, sub 

sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah 

tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, dan sub sektor industri barang 

konsumsi lainnya. 

Seluruh sub sektor yang ada pada industri barang konsumsi merupakan 

para produsen dari produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, seperti 

makanan, minuman, obat, daging, dan produk yang berhubungan dengan 

kebersihan tubuh serta keperluan rumah tangga. Produk-produk yang dihasilkan 

tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga para produsen dalam 
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industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula pada 

pertumbuhan sektor industri ini. 

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu pandemi Covid-19 membuat 

konsumsi makanan minuman masyarakat meningkat drastis karena merupakan 

salah satu kebutuhan prioritas. Sektor ini, diperkirakan relatif tahan banting 

(resilient) dibandingkan sektor usaha yang lain porsi konsumsi rumah tangga 

untuk makanan dan minuman terhadap total pengeluaran terus meningkat setiap 

tahun. Porsi konsumsi rumah tangga berdasarkan kelompok pengeluaran untuk 

makanan dan minuman, selain restoran, menyumbang 40,81% hingga kuartal I-

2020. Angka ini meningkat dibanding kuartal I-2019 sebesar 39,22%. 

Selain itu, konsumsi rumah tangga terhadap perumahan dan perlengkapan 

rumah tangga juga meningkat pada kuartal I-2020 menjadi 12,94%, dibanding 

kuartal I-2019 yang masih sebesar 12,87%. Sektor industri barang dan konsumsi 

merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat pada umumnya, diantaranya 

makanan, minuman, produsen tembakau, farmasi, kosmetik, peralatan rumah 

tangga dan lainnya. Secara umum, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami koreksi, namun masih cukup wajar dibandingkan negara-negara lain. 

Stabilitas makro dan confidence market terus dipertahankan di dalam momentum 

mengembalikan pemulihan ekonomi terutama pada kuartal ketiga (Q3) ini 

(http://www.vibizmedia.com, 2020). 

Dalam melakukan aktivitas perdagangan saham di suatu negara seorang 

investor harus memperhatikan situasi moneter dan pergerakan variabel makro 

ekonomi seperti inflasi, nilai tukar dan BI Rate (suku bunga). Keadaan ekonomi 

http://www.vibizmedia.com/
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dan naik turunnya variabel makro dalam suatu negara dapat mempengaruhi harga 

saham, termasuk dalam sektor industri barang konsumsi. 

Tabel 1.1 

Harga Saham (Closing Price) Salah Satu Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019 

 

No 
Sub Sektor 

Perusahaan 
Kode 

2015 

(Rp) 

2016 

(Rp) 

2017 

(Rp) 

2018 

(Rp) 

2019 

(Rp) 

1 Perusahaan 

Subsektor 

Makanan & 

Minuman 

ULTJ 3,945 4,570 1,295 1,350 1,680 

2 Perusahaan 

Subsektor 

Rokok 

GGRM 55,000 63,900 83,800 83,625 53,000 

3 Perusahaan 

Subsektor 

Farmasi 

KLBF 1,320 1,515 1,690 1,520 1,620 

4 Perusahaan 

Subsektor 

Kosmetik & 

Keperluan 

Rumah Tangga 

UNVR 37,000 38,800 55,900 45,400 42,000 

5 Perusahaan 

Subsektor 

Peralatan 

Rumah 

Tangga 

KICI 250 120 171 284 202 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan harga saham cenderung 

mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 khususnya terlihat pada PT Gudang 

Garam Tbk (GGRM) yang terlihat cenderung mengalami penurunan dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain. PT Gudang Garam mengalami penurunan pada 

tahun 2019 disebabkan adanya penetapan kenaikan cukai rokok. PT Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) mengalami penurunan disebabkan menurunnya 

penghasilan perusahaan. PT Ultrajaya Milk Industri & Trading Company Tbk 

http://www.idx.co.id/
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(ULTJ) mengalami penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018 disebabkan oleh 

harga pokok penjualan, selain disebabkan oleh harga pokok penjualan juga terjadi 

pada biaya pos pemasaran dan administrasi umum. PT Kedaung Indah Can Tbk 

(KICI) mengalami penurunan pada tahun 2016 disebabkan adanya penurunan 

pendapatan pokok Perseroan, sedangkan pada tahun 2019 penurunan harga saham 

PT Kedaung Indah Can Tbk disebabkan oleh isu perang dagang. PT Kalbe Farma 

Tbk (KLBF) mengalami penurunan pada tahun 2018 disebabkan oleh pelemahan 

nilai tukar rupiah.  

Sartono (2008:70) menyebutkan bahwa harga saham terbentuk melalui 

mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham 

mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, 

apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun. Jogiyanto 

(2008:167) mendefinisikan harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di 

pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangutan di pasar modal. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah 

inflasi. Tingkat inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

proses investasi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menyebabkan 

kenaikan harga barang dan dalam suatu periode. Adanya inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan naiknya biaya produksi. Investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan dananya ketika inflasi stabil, sehingga volume perdagangan di 

pasar modal akan meningkat dan akan diikuti oleh penguatan indeks harga saham 

yang menjadi tolak ukur kinerja pasar modal. Nopirin (1987:25) mendefinisikan 
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Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus 

menerus selama periode tertentu. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara 

dibandingkan dengan negara lain maka harga barang ekspor suatu negara akan 

lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutnya akan menurunkan 

nilai tukar suatu negara (Simorangkir dan Suseno, 2004:8). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy dan Hayrani (2018), Bela, dkk. 

(2019), Munib (2016) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap harga saham, hal ini disebabkan karena perubahan inflasi. 

Perubahan inflasi ini bukan faktor penentu dalam perubahan harga saham di 

beberapa sektor yang ada.  

Selain inflasi, nilai tukar rupiah juga dapat mempengaruhi harga saham di 

pasar modal. Nilai tukar rupiah dapat berperanan penting dalam keputusan-

keputusan pembelanjaan, karena nilai tukar rupiah memungkinkan kita 

menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara kedalam suatu bahasa yang 

sama. Mankiw (2007:128) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga 

dari mata uang yang digunakan oleh suatu negara terhadap mata uang negara lain 

yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut 

dimana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy dan Hayrani (2018), Bela, dkk. 

(2019), Munib (2016) serta Warapsari, dkk. (2017) membuktikan bahwa nilai 

tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini 

disebabkan adanya sasaran dari masing-masing perusahaan yang mengandalkan 

kegiatan impor dan ekspor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Lintang, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat nilai tukar rupiah tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate juga menjadi salah satu 

faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi harga saham. BI Rate yang 

tinggi akan meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Selain itu, BI 

Rate yang tinggi akan mempengaruhi keputusan investor dalam menginvestasikan 

uangnya. Ketika suku bunga naik, investor memiliki kecenderungan untuk 

menginvestasikan uangnya di bank daripada menginvestasikannya untuk membeli 

saham. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

respon kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI sebagai bank sentral di 

Indonesia dan diumumkan kepada publik oleh Dewan Gubernur BI setiap Rapat 

Dewan Gubernur (RDG) bulanan (Bank Indonesia, 2018). BI Rate juga dapat 

diartikan sebagai suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank 

Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai 

sinyal kebijakan moneter (Siamat, 2005:139). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bela, dkk. (2019) serta Munib (2016) 

membuktikan bahwa BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Warapsari, dkk. (2017) 

menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini 

disebabkan karena adanya investor di Indonesia yang melakukan transaksi saham 

dalam jangka pendek sehingga investor cendrung melakukan aksi profit taking 

dengan harapan memperoleh capital gain yang cukup tinggi di pasar modal. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang 

inkonsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai harga 

saham. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Lintang, dkk. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lintang, 

dkk. (2019) yaitu adanya penambahan variabel penelitian dan periode penelitian. 

Variabel penelitian Lintang, dkk. (2019) yaitu tingkat inflasi dan tingkat nilai 

tukar rupiah, kemudian dalam penelitian ini ditambahkan dengan variabel BI 

Rate, karena merupakan variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap harga 

saham, dimana berdampak terhadap investor untuk melakukan keputusan yaitu 

keinginan berinvestasi di dalam pasar saham Indonesia. Perbedaan yang kedua 

yaitu berhubungan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian Lintang, dkk. 

(2019) meneliti tahun 2013-2017, sedangkan penelitian ini tahun 2015-2019.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Inflasi, 

Tingkat Nilai Tukar Rupiah dan BI Rate Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2019”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam melakukan 

pembahasan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut: 
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1. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi (X1), tingkat nilai tukar 

rupiah (X2) dan BI Rate (X3) sebagai variabel independen, serta harga saham 

(Y) sebagai variabel dependen. 

2. Objek dalam penelitian ini dikonsentrasikan pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun mulai dari 2015-2019. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah tingkat nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap harga saham? 

4. Apakah tingkat inflasi, tingkat nilai tukar rupiah dan BI Rate secara 

simultan berpengaruh terhadap harga saham? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap harga saham. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat nilai tukar rupiah terhadap harga saham. 

3. Menganalisis pengaruh BI Rate terhadap harga saham. 

4. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat nilai tukar rupiah dan BI 

Rate secara simultan terhadap harga saham. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan di harapkan dapat memberikan 

manfaat untuk: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya karena 

hal ini berdampak terhadap harga saham yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap keputusan investor. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi 

para investor yang ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya serta dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang harga saham. 

  


