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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi 

operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam 

pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor 

harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa 

membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi 

makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat 

bunga, inflasi, kurs rupiah, dan pertumbuhan PDB. 

Ekonomi di Indonesia saat ini tumbuh lambat dan perlambatan ini di 

prediksi akan berlanjut ke tahun berikutnya. Emiten-emiten properti tampaknya 

harus siap untuk menghadapi satu tahun lagi pasar yang lesu setelah tiga tahun 

belakangan mengalami siklus pelemahan yang berkelanjutan. Kinerja sektor 

properti sepanjang tahun lalu secara umum tidak terlalu menggembirakan, yang 

mana sudah terjadi tiga tahun terakhir. Harapan 2017 sebagai tahun pemulihan 

rupanya belum cukup terbukti dan mendorong nilai saham emiten-emiten di 

sektor ini terdepresiasi. 

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi dewasa ini yang 

mengalami perkembangan sangat pesat. Pasar modal dapat dikatakan pasar 

abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu 
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dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar modal 

memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, 

pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Setiap investor di pasar modal sangat membutuhkan informasiyang 

relevan dengan perkembangan transaksi di bursa, hal ini sangat penting untuk 

dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. Analisa fundamental saham meliputi : (1) analisa aspek 

finansial, yaitu : nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas dan 

ratio pengeluaran; (2) analisa laporan tahunan perusahaan termasuk garis besar 

filosofi perusahaan, laporan operasional perusahaan, informasi finansial, catatan 

kaki dan pernyataan tertulis dari auditor. Untuk menganalisa fundamental secara 

menyeluruh tidak cukup hanya melihat dari kedua hal tersebut saja, tetapi harus 

melihat hal-hal seperti kemampuan manajemen, operasional, transparansi, 

rencana, persaingan perusahaan, nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi serta kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah. 

(Hismendi, 2013) 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 
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disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. 

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang 

secara continue. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu 

menunjukkan inflasi.Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Persentase dari 

pokok uang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode 

tertentu disebut suku bunga. 

Raharjo (2007) dalam Ni Wayan Sri Asih (2016), menunjukkan bahwa 

tingkat suku bunga merupakan salah satu daya tarik bagi investor menanamkan 

investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk 

saham akan tersaingi. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap 

pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam 

bentuk tabungan. 

Nilai tukar (kurs) merupakan variabel makro ekonomi yang turut 

memengaruhi volatilitas harga saham. Depresiasi mata uang domestik akan 

meningkatkan volume ekspor. Bila permintaan pasar internasional cukup elastis 

hal ini akan meningkatkan cash flow (arus kas) perusahaan domestik, yang 

kemudian meningkatkan harga saham, yang tercermin pada IHSG. Sebaliknya, 

jika emiten membeli produk dalam negeri, dan memiliki hutang dalam bentuk 

dollar maka harga sahamnya akan turun. Depresiasi nilai tukar (kurs) akan 

menaikkan harga saham yang tercermin pada IHSG dalam perekonomian yang 

mengalami inflasi. 
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Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga 

saham. Tingkat suku bunga yang meningkat akan meningkatkan suku bunga yang 

di isyaratkan atas investasi pada suatu saham. Disamping itu, tingkat suku bunga 

yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada 

saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito. 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa 

yang diproduksi oleh suatu Negara pada periode tertentu. Produk Domestik Bruto 

(PDB) termasuk faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham. Estimasi 

PDB akan menentukan perkembangan perekonomian, PDB berasal dari jumlah 

barang konsumsi yang bukan termasuk barang modal. Dengan meningkatnya 

jumlah barang konsumsi menyebabkan perekonomian bertumbuh, dan 

meningkatkan skala omset penjualan perusahaan, karena masyarakat yang bersifat 

konsumtif. Dengan meningkatnya omset penjualan maka keuntungan perusahaan 

juga meningkat. 

Peningkatan keuntungan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut 

juga meningkat, yang berdampak pada pergerakan IHSG. Seiring dengan 

meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk memberikan informasi 

yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai perkembangan bursa, juga 

semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan tersebut adalah indeks 

harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Indeks saham 

tersebut secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun 

elektronik sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar 

modal. 



5 
 

 
 

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa indeks harga saham tidak saja 

menampung fenomena-fenomena ekonomi, tetapi lebih jauh lagi menampung 

fenomena sosial dan politik. Indeks Harga Saham merupakan permulaan 

pertimbangan kita untuk melakukan investasi. Sebab, dari indeks harga saham 

inilah kita mengetahui situasi secara umum. Untuk mengambil keputusan dengan 

tepat, tentu harus menganalisis faktor-faktor lain. Dikatakan untuk mengetahui 

situasi secara umum, sebab indeks harga saham ini merupakan ringkasan dari 

dampak simultan dan kompleks atas berbagai macam faktor yang berpengaruh, 

terutama fenomena-fenomena ekonomi.Selain itu krisis ekonomi juga 

menyebabkan variabel-variabel ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar 

(kurs), dan pertumbuhan produk domestik bruto mengalami pertumbuhan yang 

sangat tajam. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan. Ni Wayan Sri Asih dan Masithah (2016), menunjukkan 

bahwa inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan Produk Domestik Bruto secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suramaya (2012), yang menyatakan bahwa tingkat inflasi, 

suku bunga SBI dan pertumbuhan PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap IHSG, sedangkan kurs rupiah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap IHSG. Sedangkan Hismendi dkk (2013), menyatakan bahwa hasil uji 

signifikan simultan yaitu uji F, menunjukkan nilai tukar, SBI, inflasi dan 
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pertumbuhan GDP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan. 

Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa indeks sektoral. Salah satu sektor 

tersebut adalah sektor propertidan real estate. Sektor properti adalah salah satu 

sektor yang memberi sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian sebuah 

Negara. Meningkatnya pertumbuhan propertiberarti meningkat pula masyarakat 

yang menginvestasikan modalnya ke industri properti. Pertumbuhan sektor 

properti ditandai dengan adanya pembangunan ruko, apartemen, mall, dan pusat 

belanja yang signifikan. Berhubungan dengan latar belakang diatas, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI 

TUKAR (KURS) DAN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO 

(PDB) TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG). 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup diartikan sebagai pembatasan terhadap konsep atau 

variabel penelitian sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan 

persepsi diantara para pembaca. Untuk memberikan batasan atas permasalahan 

yang akan dianalisis, agar analisis dan pembahasan tidak menyimpang, maka 

penulis perlu memberikan batasan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu inflasi, 

suku bunga, nilai  tukar (kurs), dan pertumbuhan produk domestik bruto 

(PDB) dengan variabel terikat yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG). 
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1.2.2. Objek yang dipilih sebagai sampel penelitian yaitu, perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3.2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3.3. Apakah nilai tukar (kurs) berpengaruh terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3.4. Apakah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI? 

1.3.5. Apakah inflasi, suku  bunga, nilai tukar (kurs), dan pertumbuhan produk 

domestik bruto (PDB) berpengaruh secara simultan terhadap indeks harga 

saham gabungan (IHSG)? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1.4.1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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1.4.2. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.4.3. Untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.4.4. Untuk menguji pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap indeks 

harga saham gabungan (IHSG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.4.5. Untuk menguji pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar (kurs), dan 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh secara simultan 

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Secara 

terperinci pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.5.1. Manfaat akademis 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini dapat 

menambah wawasan baru bahwa faktor-faktor ekonomi makro juga 

berpotensi mempengaruhi kinerja bursa saham, jadi tidak hanya faktor-

faktor internal bursa itu sendiri saja. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Investor dan Emiten 

Bagi investor dan emiten yang tercatat di BEI, hasil dari penelitian ini 

dapat membantu mereka dalam menentukan apakah akan menjual, 



9 
 

 
 

membeli, ataukah menanam saham yang mereka miliki berkenaan 

dengan fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan tingkat suku 

bunga. Karena kesalahan dalam menentukan dan menerapkan strategi 

perdagangan di pasar modal, akan berakibat buruk bagi perusahaan 

atau investor sehingga dapat mengalami kerugian bila kurs rupiah dan 

tingkat suku bunga berpengaruh terhadap indeks harga saham (IHSG). 

2. Bagi Pemerintah 

Dengan diketahuinya dampak dari inflasi, suku bunga, nilai tukar 

(kurs) dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Maka pemerintah dapat 

membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kurs rupiah dan 

tingkat suku bunga sehingga pengaruh yang akan terjadi dapat 

diantisipasi dan ditangani dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


