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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Investasi 

 

Investasi berasal dari bahasa inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai 

kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar 

Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai melakukan penanaman 

modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan (profit). Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi 

didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti 

saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode 

waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Huda dan Nasution, 2008). 

Adapun menurut Halim (Fahmi dan Hadi, 2009), investasi pada hakekatnya 

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan di masa mendatang.  

 

Sedangkan tujuan investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukannya pada saat ini dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2011). Menurut 

Tandelilin (2011), investasi juga mempelajari bagaimana memperoleh 

kesejahteraan investor (investor wealth). Kesejahteraan dalam konteks 
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investasiyang dimaksud adalah kesejahteraan moneter yang  berarti kesejahteraan 

yang bisa ditunjukan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan saat 

ini (present value) di masa mendatang.  Dalam konteks perekonomian, menurut 

Tandelilin (2011) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi 

antara lain adalah: (1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa 

yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan 

keinginan setiap manusia, sehingga seseorang perlu untuk melakukan invetasi 

mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang untuk agar tidak berkurang di 

masa mendatang. (2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi 

dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari 

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat inflasi karena faktor inflasi 

tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi. Hal yang dapat 

dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena 

variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam 

sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif. 

(3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia 

banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi pada usaha tertentu. 

 

Secara garis besar tipikal investor terbagi menjadi 2 (dua) macam, tipikal 

yang berani mengambil risiko (risk taker) dan mereka yang tidak berani 

mengambil risiko (nonrisk taker). Risk taker terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

Analisis Pengaruh ..., Filibretus Leonardus Rengka, FB UMN, 2013



14 
 

yaitu (Husnan, 2001): (1) Mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan 

harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (high risk high return). (2) Mereka 

yang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga 

moderat (medium risk medium return). (3) Mereka yang hanya berani mengambil 

risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif 

rendah (low risk low return). 

 

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan 

return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang 

diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan 

semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam 

melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, return yang 

diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan capital gain, sedangkan 

risiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan (return saham) yang 

diperoleh. 

 

Menurut Tandelilin (2011), dalam analisis tradisional, risiko total dari 

berbagai aset keuangan bersumber dari: (a) Interest Rate Risk. Risiko yang berasal 

dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat 

suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas. (b) Market Risk. 

Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan 

pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. (c) Inflation Risk. Suatu faktor 

yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power risk. Jika suku 

Analisis Pengaruh ..., Filibretus Leonardus Rengka, FB UMN, 2013



15 
 

bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena lenders membutuhkan tambahan 

premium inflasi untuk mengganti kerugian purchasing power. (d) Business Risk. 

Risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. (e) Financial 

Risk. Risiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan. 

(f) Liquidity Risk. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di 

mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual 

dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut 

dikatakan likuid, demikian sebaliknya. (g) Exchange Rate Risk. Risiko yang 

berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency. (h) 

Country Risk. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah 

pada political risk. 

 

Berbeda dengan analisis tradisional, analisis investasi modern membagi 

risiko total menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis 

(Huda dan Nasution, 2008 ). Risiko tidak sistematis adalah risiko yang disebabkan 

oleh faktor-faktor unik pada suatu sekuritas, dan dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang 

disebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas 

sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi 

2.1.2 Pasar Modal 

Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap 

modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang (Martalena dan 
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Maya, 2011). Sedangkan di dalam undang-undang, pasar modal didefinisikan 

sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Bab 1, pasal 1, angka 13, UURI 

No. 8, 1995 tentang pasar modal). 

 

Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu 

negara karena memiliki 4 fungsi yaitu (Martalena dan Maya, 2011) : (1) Fungsi 

Saving , pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin 

menghindari penurunan mata uang karena inflasi. (2) Fungsi Kekayaan, 

masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam 

berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai 

sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. (3) 

Fungsi Likuiditas, instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan 

sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan 

rumah dan tanah. (4) Fungsi Pinjaman, pasar modal merupakan sumber pinjaman 

bagi pemerintah maupun perusahaan untuk membiayai kegiatannya. 

 

2.1.3 Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan 

harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan 

indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif 

atau lesu (Martalena dan Maya, 2011).  
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Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga 

saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Pergerakan indeks menjadi 

indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan 

menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga 

saham begerak dalam hitungan detik dan menit maka nilai indeks pun bergerak 

turun-naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. 

 

Salah satu indikator pergerakan harga saham adalah indeks harga saham. 

Saat ini, BEI mempunyai beberapa macam indeks saham (www.idx.co.id) yaitu: 

(1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menggunakan semua Perusahaan 

Tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks. (2) Indeks Sektoral. 

Menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing 

sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor Pertanian, 

Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi, Properti, 

Infrastruktur, Keuangan, Perdagangan dan Jasa, dan Manufaktur. (3) Indeks 

LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 

bulan. (4) Jakarta Islmic Index (JII). Indeks yang menggunakan 30 saham yang 

dipilih dari saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah 

yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar 

dan likuiditas.  
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(5) Indeks Kompas100. Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan 

Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, 

dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham 

dilakukan setiap 6 bulan. (6) Indeks BISNIS-27. Kerja sama antara Bursa Efek 

Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang 

diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan 

Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas 

transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan. (7) Indeks PEFINDO25. 

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO 

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. Indeks 

ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya 

untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium Enterprises / 

SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat pengembalian 

modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut 

di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik. 

\ 

(8) Indeks SRI-KEHATI. Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa 

Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). 

SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini 

diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi 

pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha 

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan 
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tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan 

Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total 

Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float. (9) Indeks Papan Utama. 

Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan 

Utama. (10) Indeks Papan Pengembangan. Menggunakan saham-saham 

Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan. (11) Indeks 

Individual. Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat 

2.1.4 Indeks Harga Saham Gabungan  

Indeks harga saham gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa Inggris 

disebut juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX Composite) merupakan salah 

satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI; dahulu 

Bursa Efek Jakarta (BEJ)). Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 april 1983, 

sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup 

pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI . 

hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal 

tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu 

berjumlah 13 saham. 

 

Perhitungan Indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di 

pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan 

disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor 

lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan bila ada 

tambahan emiten baru, HMETD (right issue), partial/company listing, waran dan 
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obligasi konversi demikian juga delisting. Dalam hal terjadi stock split, dividen 

saham atau saham bonus, nilai dasar tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak 

terpengaruh. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga 

saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan 

sistem lelang. Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan 

perdagangan setiap harinya (http: //id.wikipedia.org/wiki/Indeks Harga Saham 

Gabungan) 

 

2.1.5 Variabel Fundamental Yang Mempengaruhi IHSS 

1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Gregory Mankiw (2007), variable yang paling 

penting dalam ekonomi makro adalah Gross Domestic Product 

(GDP). Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic 

Product (GDP) mengukur keseluruhan produksi barang dan jasa 

beserta pendapatannya yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam 

suatu wilayah negara tertentu pada kurun waktu tertentu yang 

biasanya satu tahun. PDB berbeda dari produk nasional bruto 

karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri 

yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung 

total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah 

produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam 
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negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memeperhatikan asal usul 

faktor produksi yang digunakan.  

 

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa 

memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB Riil (atau disebut 

PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB Nominal 

dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung 

dengan memakai dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB 

dengan pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan nilai 

dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. 

Dimana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah 

tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh 

pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. 

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang 

diterima faktor produksi.  

 

2. Inflasi 

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang pada 

umumnya berhubungan langsung dengan jumlah uang beredar. 

Terdapat hubungan linier antara penawaran uang dan inflasi. 

Menurut para ahli moneter keadaan ekonomi dalam jangka panjang 

di mana tingkat teknologi dan tenaga kerja tidak dapat ditambah 
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lagi atau kapasitas ekonomi maksimal (full employment), 

penambahan jumlah uang beredar tidak akan dipakai untuk 

transaksi, sehingga menaikkan harga. Kenaikan harga yang terus-

menerus akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat 

dan mendorong meningkatnya suku bunga (Sunariyah, 2006) 

 

3. Suku Bunga 

Secara umum suku bunga dapat dibedakan menjadi suku 

bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal (kadang 

juga disebut suku bunga uang) adalah suku bunga atas uang dalam 

ukuran uang. Suku bunga nominal mengukur pendapatan dalam 

uang per tahun per uang yang diinvestasikan. Sedangkan suku 

bunga riil adalah suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi, (atau 

suku bunga riil = suku bunga nominal-ekspektasi inflasi). Pada saat 

periode inflasi, kita harus menggunakan suku bunga riil, bukan 

suku bunga uang atau nominal untuk menghitung hasil investasi 

dalam ukuran barang-barang yang didapat per tahun atas barang 

yang diinvestasikan 

 

4. Nilai Tukar Kurs (Rupiah/US$) 

Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan 

jumlah nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk 

mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar dibedakan 
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menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai 

tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua 

negara, sedangkan nilai tukar riil menunjukkan harga relatif barang 

dari dua negara. Sistem kurs valuta asing ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar valuta 

asing.  

 

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing 

bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan 

secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem 

managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik 

menariknya kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di 

dalam pasar (market mechanism) dan lazimnya perubahan nilai 

tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu: (a) 

Depresiasi (depreciation), adalah penurunan harga mata uang 

nasional berbagai terhadap mata uang asing lainnya, yang terjadi 

karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply and demand di 

dalam pasar (market mechanism). (b) Appresiasi (appreciation), 

adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan supply dan demand di dalam pasar (market 

mechanism). (c) Devaluasi (devaluation), adalah penurunan harga 

mata uang nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya 
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yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara. (d) 

Revaluasi (revaluation), adalah peningkatan harga mata uang 

nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan 

secara resmi oleh pemerintah suatu negara. 

 

2.1.6 Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap IHSS Mining dan Consumer 

Goods  

 

1. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Indeks 

Harga Saham Mining dan Consumer Goods 

Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap return saham. Dengan meningkatnya 

kinerja ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan PDB, 

investor cenderung akan lebih banyak berinvestasi di pasar modal. 

Dengan meningkatnya pertumbuhan PDB juga dapat 

mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat yang imbasnya bisa 

saja dirasakan oleh pasar saham (Thobarry, 2009). 

 

Adapun menurut Tandelilin (2011), produk domestik bruto 

adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. 

Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya 

pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka 

daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan 
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kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan 

penjualannya. Dengan meningkatkan penjualan perusahaan, maka 

kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan 

semakin meningkat. Sehingga kemudian akan berdampak positif 

terhadap harga saham perusahaan tersebut dan dapat menarik 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.  

 

2. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Mining dan 

Consumer Goods 

Inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui dua cara, 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Tandelilin 

(2011), peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif 

bagi pemodal di pasar modal. Hal ini dikarenakan peningkatan 

inflasi akan menaikkan biaya produksi perusahaan. Jika 

peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga 

yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas 

perusahaan akan turun. Secara langsung, inflasi mengakibatkan 

turunnya profitabilitas dan daya beli uang sedangkan secara tidak 

langsung inflasi berpengaruh melalui perubahan tingkat bunga. 

 

Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang 

menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. 

Di sisi perusahaan, terjadinya peningkatan inflasi, di mana 
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peningkatannya tidak dapat dibebankan kepada konsumen, dapat 

menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti risiko 

yang akan dihadapi perusahaan akan lebih besar untuk tetap 

berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan terhadap 

saham akan turun. Inflasi dapat menurunkan keuntungan suatu 

perusahaan sehingga sekuritas di pasar modal menjadi komoditi 

yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan yang 

negatif dengan return saham (Ishomuddin, 2010). 

 

3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Riil terhadap Indeks Harga 

Saham Mining dan Consumer Goods 

Perubahan tingkat suku bunga akan memberikan pengaruh 

bagi pasar modal dan pasar keuangan. Apabila tingkat suku bunga 

naik maka secara langsung akan meningkatkan beban bunga. 

Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan 

mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat 

bunga. Kenaikan tingkat bunga ini dapat mengurangi profitabilitas 

perusahaan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan yang bersangkutan. Selain kenaikan beban 

bunga, tingkat suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan investor 

tertarik untuk memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi 

karena kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia akan diikuti 

Analisis Pengaruh ..., Filibretus Leonardus Rengka, FB UMN, 2013



27 
 

oleh bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat suku bunga 

simpanan.  

 

Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi 

berarti tingkat inflasi di negara tersebut cukup tinggi. Dengan 

adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya 

tingkat konsumsi riil masyarakat sebab nilai uang yang dipegang 

masyarakat berkurang. Ini akan menyebabkan konsumsi 

masyarakat atas barang yang dihasilkan perusahaan akan menurun 

pula. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan 

sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan, 

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan tersebut (Sunariyah, 2006). 

 

Adapun menurut Jogiyanto (2010) yaitu tingginya tingkat 

suku bunga deposito berakibat negatif terhadap pasar modal. 

Investor tidak lagi tertarik untuk menanamkan dananya di pasar 

modal, karena total return yang diterima lebih kecil dibanding 

dengan pendapatan dari bunga deposito. Akibat lebih lanjut, harga-

harga  saham di pasar modal mengalami penurunan yang drastis. 

 

Sedangkan menurut Tandelilin (2011), tingkat bunga yang 

terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present value) 
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aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi 

yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga 

akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung 

perusahaan. Disamping itu tingkat bunga yang tinggi juga akan 

menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi 

akan meningkat. 

 

4. Pengaruh Kurs Rupiah terhadap US$  terhadap Indeks Harga 

Saham Mining dan Consumer Goods 

Bagi para investor, depresiasi rupiah terhadap dollar 

menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia belum cukup 

stabil. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila faktor 

fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat imbas 

perekonomian mikro ataupun makro, sehingga dolar Amerika akan 

menguat dan akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan di 

BEI (Sunariyah, 2006). Hal tersebut akan menambah resiko dalam 

dunia pasar modal di Indonesia. Investor tentunya akan menghindari 

resiko, sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual dan 

menunggu hingga situasi perekonomian dirasakan membaik. Hal ini 

berkaitan dengan saham sektoral khususnya  sektor mining yang 

aktif ekspor dan sektor consumer goods yang aktif dalam impor 

bahan baku. Tentunya aksi jual akan terjadi untuk indeks saham 

sektor mining dan aksi beli untuk indeks saham sektor consumer 
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goods dalam dalam ini akan mendorong penurunan indeks harga 

saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Sedangkan menurut Samsul (2006), perubahan satu variabel 

makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga 

saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan 

saham lainnya terkena dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang 

berorientasi impor, depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika 

yang tajam akan berdampak negatif terhadap harga saham 

perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi ekspor 

akan menerima dampak positif dari depresiasi kurs rupiah terhadap 

dolar Amerika. Ini berarti harga saham yang terkena dampak negatif 

akan mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sementara perusahaan yang terkena dampak positif akan mengalami 

kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya, Indeks Harga Saham 

Sektoral (IHSS) baik mining maupun consumer goods juga akan 

terkena dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok yang 

dominan dampaknya. 

 

Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, hal ini akan 

mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya 

produksi akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini 

akan mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap 
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saham-saham yang dimilikinya. Apabila banyak investor yang 

melakukan hal tersebut, tentu akan mendorong penurunan indeks 

harga saham gabungan.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ainiyatul Himaniyah (2008) dengan judul 

Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap IHSG BEI Periode 2001-

2007 memperoleh hasil yaitu variabel Makroekonomi (M2, Suku Bunga SBI, 

Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

IHSG. Secara parsial hanya variabel M2 yang berpengaruh signifikan terhadap 

IHSG 

 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya Achmad Ath Thobarry (2009) 

dengan judul  Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi dan 

Pertumbuhan GDP terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti (Kajian 

Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Periode Pengamatan Tahun 2000-2008) 

memperoleh hasil yaitu variabel nilai tukar memiliki pengaruh positif signifikan 

dan variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks harga saham 

sektor properti, sedangkan variabel suku bunga dan pertumbuhan GDP hanya 

signifikan bila diuji secara bersamaan dan tidak berpengaruh signifikan bila diuji 

secara parsial. 
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Novianto (2011) dengan judul 

Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rupiah (US$/Rp, Tingkat 

Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Tehadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 1999.1-2010. 

Memperoleh hasil yaitu variabel independen  secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan, namun  secara parsial hanya variabel kurs dan jumlah uang 

beredar (M2) yang berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

 

Peneliatian yang dilakukan oleh Alfina (2010) dengan judul Pengaruh 

Variabel Makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 

Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2003- 2010. Memperoleh hasil yaitu bahwa 

secara keseluruhan variabel makroekonomi lebih berpengaruh terhadap IHSG dari 

JII. 
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2.3  Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Model 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah tolak ukur untuk 

melihat pertumbuhn ekonomi di Indonesia khususnya bagian pasar modal. Nilai 

indeks harga saham gabungan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi maupun faktor non-

ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah keadaan makro ekonomi dari 

Indonesia sendiri yang mempengaruhi fluktuasi pergerakan nilai IHSG yaitu 

Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar mata 

uang/kurs (Rp/US$).  

 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif mengindikasikan 

keadaan perekonomian dalam negeri yang stabil sehingga akan memicu investor 

untuk berinvestasi di pasar modal yang pada akhirnya akan berdampak baik 

terhadap IHSG maupun sektoral. Selain itu peningkatan PDB mengakibatkan 

naiknya daya beli masyarakat yang imbasnya bisa saja dirasakan oleh pasar 

saham. Sehingga akan berdampak positif terhadap return saham. 

 Menurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik bahwa ekpor 

Indonesia yang menurun di pertengan tahun 2012 sebesar 4,60% dibandingkan 

tahun sebelumnya 2011 yang mencapai 7,27 persen (www.bps.go.id).  Dan saat 

ini porsi impor bahan baku mencapai 92 % dari total impor sehingga 

mengakibatkan ketergantungan industri nasional terhadap pasokan dari asing 

(www.bisnis.com). Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, hal ini akan 
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mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya produksi akan 

mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Apalagi yang dari sektor consumer 

goods  banyak bahan baku mentah yang didapatkan secara impor. Berbanding 

terbalik dengan sektor mining akan mendapatkan keuntungan.  Hal ini akan 

mendorong investor untuk melakukan aksi jual-beli terhadap saham-saham yang 

dimiliki khususnya pada sektor mining dan consumer goods. Apabila banyak 

investor yang melakukan hal tersebut, tentu akan mendorong penurunan indeks 

harga saham gabungan maupun sektoral. 

 Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan 

berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. Kenaikan inflasi juga dapat 

menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekuritas di pasar modal 

menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan 

yang negatif dengan return saham.  

Semakin tinggi tingkat suku bunga Bank Indonesia, semakin tinggi pula 

tingkat suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman dari bank-bank di dalam 

negeri. Hal ini akan berimbas pada saham-saham emiten yang tercatat di BEI 

sehingga mempengaruhi minat para investor menjadi tidak menarik lagi untuk 

berinvestasi di pasar modal sehingga harga saham menjadi turun dan dalam hal ini 

terefleksi pada melemahnya nilai indeks harga saham gabungan ataupun sektoral 

(IHSS). 

Dari indikator-indikator ekonomi yang telah dikemukakan maka peneliti 

mencoba untuk meneliti hubungan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga 
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Saham Sektoral (IHSS) Mining dan Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Secara sistematis, konsep pemikiran yang telah dikemukakan tersebut 

dapat dilihat dari Gambar 2.1 

Berkaitan dengan antara variabel memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan bagi pergerakan harga Indeks Harga Saham Sektoral maka 

dikembangkanlah kerangka pemikiran teoritis dalam gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Indeks Harga Saham 

Sektoral Mining dan Consumer Goods (Y). 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen ,baik 

pengaruh positif maupun pengaruh negative. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah: Gross Domestic Product (X1), Inflasi (X2), Suku 

Bunga (X3) dan Nilai Tukar Kurs (X4). 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

 

Ho1 : Tidak ada pengaruh PDB  terhadap IHSS  

Ha1 : Ada pengaruh PDB terhadap IHSS   

  

Ho2 : Tidak ada perngaruh Inflasi terhadap IHSS  

Ha2 :  Ada perngaruh Inflasi terhadap IHSS  

 

Ho3 : Tidak ada perngaruh Suku Bunga Riil terhadap IHSS  

Ha3 :  Ada perngaruh Suku Bunga Riil terhadap IHSS  

 

Ho4 : Tidak ada perngaruh nilai kurs Rp/US$ terhadap IHSS  

Ha4 :  Ada perngaruh kurs Rp/US$ terhadap IHSS   
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