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BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA   

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 

    2.1.1 Pasar Modal  

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan 

dan penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka 

panjang. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagi keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), saham, 

reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instuisi lain (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. (Martalena, 2011: 2) 

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 profesi 

yang berkaitan dengan efek. (Bab 1, pasal 1, angka 13, UURI no 8, 1995 tentang 

pasar modal) dalam (Martalena, 2011: 2) 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki unsur lebih dari satu tahun, 

seperti saham dan obligasi. Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga 

perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukan peran penting pasar modal 
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dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak 

yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Di 

samping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, 

karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) 

dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. 

(Eduardus Tandelilin, 2010: 26) 

  2.1.2  Indeks Harga Saham Gabungan 

 

Indeks harga sagam gabungan (composive stock price index = CSPI) 

merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diterbitkan oleh bursa efek (Sawidji 

Widoatmodjo, 2009: 87) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks gabungan dari 

seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) diterbitkan oleh bursa efek. Sementara pihak diluar bursa efek tidak 

tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan 

indeks harga saham parsial seperti untuk keperluan hedging (Mohamad Samsul 

2006:185) 

Menurut Anoraga dan Piji (2001:100-104) dalam Aditya Novianto, 2011) 

mengatakan, secara sederhana yang disebut dengan indeks harga adalah suatu 

angka yang digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa 

lainnya. Demikian juga dengan indeks harga saham, indeks harga saham 

membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu, sehingga akan 

terlihat apakah suatu harga saham mengalami penurunan atau kenaikan 
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dibandingkan dengan suatu waktu tertentu. Seperti dalam penentuan indeks 

lainnya, dalam pengukuran indeks harga saham kita memerlukan juga dua macam 

waktu, yaitu waktu dasar dan waktu yang berlaku. Waktu dasar akan dipakai 

sebagai dasar perbandingan, sedangkan waktu berlaku merupakan waktu dimana 

kegiatan akan diperbandingkan dengan waktu dasar. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau composite stock price index 

menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. 

Masing-masing pasar modal memiliki indeks yang dibentuk berdasarkan saham-

saham yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan harga(Tandelilin,Eduardus 

2010:86). 

Rumus IHSG (Widoatmodjo,Sawidji 2009:88) adalah : 

IHSG =  

Di mana:  

∑Ht  : Total harga semua saham pada waktu yang berlaku  

∑o: Total harga semua saham pada waktu dasar 

  2.1.3 Tingkat Suku Bunga  

 

Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian 

sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. 

Besarnya tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam 

memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur. Tingkat suku bunga tersebut 

dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam pengambilan keputusan 

investasi pada pasar modal. Sebagai wahana alternatif investasi, pasar modal 

menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) pada tingkat resiko tertentu. 

∑Ht 

∑o 
X  100% 
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Dengan membandingkan tingkat keuntungan dan resiko pada pasar modal dengan 

tingkat suku bunga yang ditawarkan sektor keuangan, investor dapat memutuskan 

bentuk investasi yang mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Tingkat 

suku bunga sektor keuangan yang lazim digunakan sebagai panduan investor 

disebut juga tingkat suku bunga bebas resiko (risk free), yaitu meliputi tingkat 

suku bunga bank sentral dan tingkat suku bunga deposito. Di Indonesia tingkat 

suku bunga Bank sentral di proxykan pada tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia atau SBI (Husnan, 2000:127 dalam Ria Astuti 2013). 

Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman memiliki dampak negatif terhadap 

setiap emiten, karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan 

laba bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan laba per saham juga 

menurun dan akhirnya akan berakibat turunnya harga saham di pasar, di sisi lain 

bunga deposito akan mendorong investor untuk menjual saham dan menabung 

hasil penjualan tersebut, oleh karena itu menyebabkan hargasaham turun. 

Sebaliknya, penurunan tingkat bunga pinjaman atau deposito akan menaikkan 

harga saham di pasar dan laba bersih per saham, sehingga mendorong harga 

saham meningkat karena penurunan tersebut mengalihkan investor untuk 

berinvestasi di pasar saham (MohamadSamsul, 2006:201).   

Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk 

mendepositokan uangnya dari pada membeli saham atau obligasi, jika tingkat 

suku bunga turun maka investor cenderung menginvestasikan dananya di saham 

atau obligasi meskipun ada sebagian yang menyimpan uangnya demi keamanan 

(Sawidji Widoatmodjo, 2009:174). 
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Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku 

bunga yang disyaratkan 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 

atau deposito (Eduardus Tandelilin,2010:343). 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.8/13/DPM tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang adalah 

surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indoenesia 

(BI) sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Tujuan dari penerbitan 

SBI adalah untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu BI berkewajiban memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Dengan suatu paradigma yang dianut yaitu, jumlah uang 

primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi 

kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengelola 

kelebihan uang primer tersebut.  

Selain itu juga, suku bunga yang tinggi tentunya akan berdampak pada 

alokasi dana investasi para investor. Investasi produk bank seperti deposito atau 

tabungan jelas lebih kecil resikonya dibandingkan investasi dalam bentuk saham. 

Sehingga investor akan menjual sahamnya dan kemudian akan menyimpan 

dananya di bank. Penjualan saham yang serentak akan berdampak pada penurunan 

harga secara signifikan (A Arifin, 2007:119 dalam  Ria Astuti, Apriatni E.P & 

Hari Susanta 2013). 
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Rumus : 

SBI = 

   

Di mana: 

  SBI : Rata-rata tingkat sukubunga SBI 

  ∑t : Jumlah tingkat suku bunga periode harian selama 1 bulan 

  ∑o: Jumlah periode waktu selama 1 bulan 

 

  2.1.4 Inflasi  

 

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara 

mum dan terus menerus. Dalam pengertian yang lain, inflasi merupakan 

presentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum 

dikonsumsi rumah tangga. Ada barang atau jasa yang harganya naik dan ada 

barang atau jasa yang harganya turun. Namun ada juga barang atau jasa yang 

harganya tetap (Ensiklopedia Indikator Sosial Ekonomi Edisi 2011). Sementara 

itu, Nopirin (1990:17) mengatakan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-

harga umum secara terus-menerus, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga 

barang dan jasa meningkat dalam presentase yang sama. Menurut Boeiono (2001) 

mengatakan inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum dan 

kenaikannya secara terus-menerus. Defisini ini sejalan dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Suseno dan Astiyah (2009:3) inflasi adalah suatu 

kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan 

terus-menerus (Irham Fahmi, 2014:253). 

 

 

∑t 

∑o 
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Jenis-Jenis Inflasi:  

Karena adanya beberapa variabel yang menjadi sumber penyebab inflasi, 

maka inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sudut pandang, yaitu:  

1. Inflasi menurut sifatnya: 

a. Inflasi merayap/rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 

10% pertahun. 

b. Inflasi menengah besarnya antara 10-30% pertahun. 

c. Inflasi berat (high inflation) yaitu inflasi yang ditandai oleh 

naiknya harga secara drasti hingga mencapai 4 digit (di antas 

100%) 

2. Inflasi Menurut sebabnya: 

a. Demand-full inflation, inflasi ini timbul karena adanya permintaan 

keseluruhsan yang tinggi disatu pihaj, dipihak lain kondisi sudah 

mencapai kesempatan kerja penuh.  

b. Cash-fush inflation, inflasi ini disebabkan turunnya produkasi 

karena naiknya biaya produksi.  

3. Inflasi menurut asalnya: 

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) yang 

timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan negara yang 

terlihat pada anggaran belanja negara. 



16 
 

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi 

karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu nergara 

mengalami inflasi yang tinggi. 

 

Inf (t)=IHKt – IHK (t-1)  X 100 

IHK (t-1) 

Di mana:  

Inf (t)  = Inflasi bulan t 

IHK(t)  = Indeks Harga Konsumen bulan t 

IHK(t-1)  = Indeks Harga Konsumen bulan t-1  

  2.1.5 Nilai Tukar  

 

Nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata 

uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari, antara dua mata uang 

masing-masing negara atau wilayah (Wikipedia.org). 

Menurut Adiningsih, dkk (1998: 155), nilai tukar rupiah adalah harga 

rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai 

mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah terhadap Euro, dan 

lain sebagainya. Kurs merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang karena investor cenderung akan 

berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. Terdepresiasinya kurs rupiah 

terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika memiliki pengaruh yang 
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negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003) dalam 

(Aditya Novianto, 2011). 

Kenaikan kurs yang tajam dalam US$ yang tajam terhadap rupiah akan 

berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dalam dolar sementara 

produk emiten tersebut dijual secara lokal. Sementara itu, emiten yang 

berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan kurs US$ 

tersebut. Ini berarti harga saham emiten yang terkena dampak negatif akan 

mengalami penurunan di Bursa Efek, sementara emiten yang terkena dampak 

positif akan meningkat harga sahamnya (Mohamad Samsul, 2006:202). 

Pengaruh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS semakin rentan, 

sedikit muncul saja informasi negatif pada perekonomian indonesia maka sangat 

mudah ditanggapi dengan pemborongan dolar AS, ini akan melemahkan rupiah 

(SawidjiWidoatmodjo 2009:74). Jika nilai tukar rupiah berdampak positif 

terhadap dolar maka investasi di pasar saham indonesia meningkat jika tidak 

maka harga saham akan menurun di pasar saham atau Bursa Efek. 

Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal 

positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi dengan artian kurs rupiah 

terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan baku untuk 

produksi, dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku 

(EduardusTandelilin 2010:344). 

Rumus Kurs (Imbayani 2015) : 

Kurs Tengah = Kurs Jual + Kurs Beli 

 2 
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  2.1.6 Harga Emas Dunia  

 

Sejak tahun 1968, harga emas yang dijadikan patokan seluruh dunia 

adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas London (wikipedia.org). 

Sistem ini dinamakan London Gold Fixing. London Gold Fixing adalah prosedur 

dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja di pasar London 

oleh lima anggota Pasar London Gold Fixing Ltd (www.goldfixing.com). Kelima 

anggota tersebut adalah (Ardian Agung Witjaksono, 2010) : 

1.  Bank of Nova Scottia 

2. Barclays Capital 

3. Deutsche Bank 

4. HSBC 

5. Societe Generale 

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member 

tersebut. Pada setiap awal tiap periode perdagangan, Presiden London Gold 

Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota 

tersebut akan mengabarkan harga tersebutkepada dealer. Dealer inilah yang 

berhubungan langsung dengan para pembeli sebenarnya dari emas yang 

diperdagangkan tersebut. Posisi akhir harga yang ditawarkan oleh setiap dealer 

kepada anggota Gold London Fixing merupakan posisi bersih dari hasil akumulasi 

permintaan dan penawaran klien mereka. Dari sinilah harga emas akan terbentuk. 

Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran, secara otomatis harga akan 

naik, demikian pula sebaliknya. Penentuan harga yang pasti menunggu hingga 

tercapainya titik keseimbangan. Ketika harga sudah pasti, maka Presiden akan 
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mengakhiri rapat dan mengatakan “There are no flags, and we'refixed” (Ardian 

Agung Witjaksono, 2010).. 

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas resiko 

(Sunariyah,2006). Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena 

nilainya cenderung stabil dan naik. Sangat jarang sekali harga emas turun. Dan 

lagi, emas adalah alat yang dapat digunakan untuk menangkal inflasi yang kerap 

terjadi setiap tahunnya. Ketika akan berinvestasi, investor akan memilih investasi 

yang memiliki tingkat imbal balik tinggi dengan resiko tertentu atau tingkat imbal 

balik tertentu dengan resiko yang rendah. Investasi di pasar saham tentunya lebih 

berisiko daripada berinvestasi di emas, karena tingkat pengembaliannya yang 

secara umum relatif lebih tinggi dari emas (www.investopedia.com). 

Untuk mendapatkan harga per gram dalam satuan rupiah menggunakan 

rumus: (Joko Salim, 2010:31) : 

Harga emas/gram= (Harga emas per troy once x kurs USD-IDR) 

      31,103 

  2.1.7 Harga Minyak Dunia  

 

Harga minyak dunia merupakan salah satu barang komoditi yang memiliki 

peranan penting, dan merupakan satu dari banyak indikator yang selalu terlibat 

dalam proses sistem ekonomi dunia. Harga minyak dunia yang sering digunakan 

sebagai acuan dalam perdagangan minyak adalah West Texas Intermediete (WTI). 

Harga minyak WTI merupakan harga minyak tertinggi diantara Brent Blend dan 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Hal ini dikarenakan 

WTI merupakan minyak dengan kualitas tertinggi karena memiliki kandungan 

http://www.investopedia.com/
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sulfur yang rendah maka sangat baik untuk digunakan sebagai bensin. Dan ini 

yang menjadi alasan harga minyak WTI menjadi ukuran standar di amerika. 

Perubahan harga minyak dunia menjadi salah satu indikator yang memberikan 

kontribusi penting dalam aktifitas perekonomian global, peningkatan harga 

minyak berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan atau aliran kas dari 

perusahaan. Peningkatan harga minyak akan menyebabkan keuntungan yang 

diharapkan mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu faktor –factor 

yang mempengaruhi biaya perusahaan, peningkatan biaya perusahaan akan 

berimplikasi terhadap penurunan harga saham (Agusman:2008:3 dalam 

Rifan:2010). 

Menurut Werner harga komoditas akan mempengaruhi biaya operasional 

suatu perusahaan, harga komoditas yang sangat berpengaruh adalah harga minyak 

dunia. Hal ini terjadi karena harga minyak sangat berperan dalam proses produksi, 

harga minyak sangat berfluktuasi karena kepemilikannya terkonsentrasi pada 

beberapa negara yang memiliki cadangan minyak. Peningkatan harga minyak 

akan meningkatkan biaya transportasi dan biaya energi, peningkatan harga 

minyak juga akan mengurangi jumlan konsumsi masyarakat pada komoditas 

lainnya (Werener:2009:22) 

Kenaikan harga minyak dunia juga diikuti dengan kenaikan harga emas 

begitu pula sebaliknya, harga minyak dunia dan harga emas memiliki tren yang 

selaras satu sama lain hal ini disebabkan: (Vimi:2010:32) 
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1. Dalam sejarah minyak dibeli dengan emas, saat ini bahkan keuntungan 

dari penjualan minyak diinvestasikan dalam bentuk emas. 

2. Kenaikan harga minyak meningkatkan inflasi, emas dapat difungsikan 

sebagai lindung nilai (hedge). 

  2.1.8 Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

 

Indeks saham Dow Jones atau biasa disebut Dow Jones Index (DJI) adalah 

salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal 

dan pendiri Dow Jones & Company, Charles Dow pada 26 Mei 1896. Indeks Dow 

Jones mulai diperkenalkan tahun 1896 dengan 20 saham perusahaan industri. 

Tahun 1928 indeks saham Dow Jones dikembangkan dengan memasukkan 30 

saham perusahaan industri terbesar (blue chip) di Amerika Serikat yang sudah go 

public. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan, aktivitas ekonomi, 

pertumbuhan laba, dll (Yusnita dkk, 2014). 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) adalah salah satu indeks pasar 

saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones 

and Company Charles Dow. Dow mmembuat indeks ini sebagai suatu cara untuk 

mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika. Saat ini DJIA 

merupakan indeks pasar AS tertua yang masih berjalan. Sekarang, bursa saham ini 

terdiri dari 30 perusahan terbesar di Amerika Serikat yang sudah secara luas go 

public. Untuk mengkompensasi efek pemecahan saham dan penyesuaian lainnya, 

sekarang ini menggunakan weighted averagebukan rata-rata aktual dari harga 

saham komponennya. 
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  2.1.9 Landasan Syariah  

 

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga 

(Interest/Fa’idah) adalah sebagai berikut:  

a. Pengertian : Bunga (Interest/Fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan 

dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok 

pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatn/hasil pokok tersebut, 

berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan 

pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan 

(Ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam 

pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan ini disebut riba 

nasi’ah. 

b. Hukum : Praktek pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba 

yang terjadi pada zaman Rasulullah, yakni riba nasi’ah. Dengan 

demikian praktek pembangunan tersebut adalah haram hukumnya, baik 

dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan 

lembaga keuangan lainnya maupun individu.Seperti yang dijelaskan 

dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279: 
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Artinya : 

 “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa 

riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan 

(apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang 

dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok 

harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah 

Ayat 278-279). 

Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau 

akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan 

syariah.  Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya 

selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan 

sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba 

yang diharamkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu hal yang dilarang 

dalam Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh 

harta dengan cara yang tidak benar (Triyuwono & As’udi, 2001:63) 

Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung 

kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan 

berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah 

melakukan investasi dan pembiayaan. 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Adalah kerjasama antara seorang partner yang  memberikan uang 

kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. 

Pihak bank (hahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% 
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kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha 

yang sudah ditemukan oleh pihak sahibul maal. Pembagian 

keuntungan akan dibagi berdsarkan kesepakatan pada awal kontrak, 

sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. 

Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan 

oleh pihak pengelola. 

Dasar Hukum Mudharabah: Menurut Antonio (2011: 95) dasar hukum 

mudharabah dalam Al-Qur’an mencerminkan anjuaran kepada umat 

Islam untuk melakukan usaha. Anjuran tersebut tampak dalam ayat 

berikut ini. (Q. S Al-Baqarah : 198)  

بُِّكْن ۚ فَإَِذا أَفَْضتُْن ِهْي لَْيَس َعلَْيُكْن ُجنَاٌح أَْى تَْبتَُغوا فَْضًلا ِهْي رَ 

َ ِعْنَد اْلَوْشَعِر اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َكَوا َىَداُكْن َوإِْى  َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َّللاه

الِّييَ   ُكْنتُْن ِهْي قَْبلِِو لَِوَي الضه

Artinya: 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana 

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-

benar termasuk orang-orang yang sesat.” 
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b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama di mana dua atau lebih 

pengusaha bekerjasam sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-

masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha 

tersebut. keuntungan dan kerugian akan dibagi bedasarkan presentase 

penyertaan modalnya.  

Menurut Antonio (2011: 91) ayat-ayat Al-Qur’an yang mendasari 

perserikatan dalam musyarakah adalah: 

“Dan sesungguhhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali 

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS. As-Shaad: 

24) 

c. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah  

Semua perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan paling utama, 

yaitu mendapatkan keuntungan optimal. Diketahui bahwa profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan.  

Pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan akad 

musyarakahakan mendapatkan hasil dari perhitungan bagi hasilnya. 

Keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah, serta akan 

digunakan untuk pembiayaan. Arah hubungan yang timbul antara 

pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas adalah positif dan jika 
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semakin tinggi rasio, semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat 

maka semakin efisien modal tersebut dan semakin baik manajemen 

dalam mengelola sebuah perusahaan. 

Menurut sistem ekonomi islam, dalam kondisi normal inflasi tidak 

mungkin akan terjadi. Meskipun inflasi disebabkan perperangan, bencana alam, 

seperti banjir dan gempa bumi, serta manipulasi pasar tidak dapat dielakkan. 

Namun pada kondisi demikian pemerintah dapat menyususn seperangkat 

kebijakan untuk menstabilkan harga, di samping memberikan pendidikan untuk 

berpegang kepada prinsip syaria’ah.  

Inflasi dapat disebabkan oleh perbuatan manusia, akibat kesalahan yang 

dilakukan oleh manusia tersebut seperti melakukankorupsi, memungut pajak 

secara berlebihan dan melakukan percetakan uang dengan maksud dapat menarik 

keuntungan secara berlebihan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 

41: 

رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا  .1 َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلب َ

(41) ْرِجُعونَ َلَعلَُّهْم ي َ   

Artinya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. 

Ar-Rum ayat 41). 
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Inflasi juga dapat didasari oleh tarikan permintaan (demand full inflation) 

dan desakan biaya (cosh push inflation) dalam perekonomian selalu terjadi secara 

seimbang, tidak mungkin ada permintaan barang tanpa adanya penawaran barang. 

Sehingga inflasi bukanlah disebabkan dari kegiatan ekonomi saja, namun semata-

mata disebabkan oleh kebijakan moneter pemerintah atau Bank Sentral yang telah 

mencetak uang secara berlebihan, tidak seimbang dengan jumlah barang yang ada. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 

Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk  menguji  faktor–faktor  yang 

mempengaruhi  IHSG  Selama Krisis Finansial Amerika.   

Untuk lebih memperjelas penelitian terdahulu, berikut ringkasannya: 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Author Judul 

 

Publikasi 

Variabel I/D 
Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1.  Rini Astuti, 

dkk 

(2016) 

 

Pengaruh 

Faktor Makro 

Ekonomi 

Terhadap 

Indeks Harga 

Saham  

Gabungan 

(IHSG) di  

Busra Efek  

Indonesia  

periode 2006-

2015 

 

Jurnal 

Berkala 

Ilmiah 

Efesiensi 

Volume 16  

No.02 

X1 : Makro Ekonomi 

Y   : IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

1.Variabel inflasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

IHSG. 

2.Variabel kurs 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

IHSG. 

3.Variabel suku bunga 

berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap 

IHSG. 

4.Secara simultan 
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variabel bebas yaitu 

inflasi, kurs dan suku 

bunga memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

IHSG. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukuh 

Listriono 

dkk 

(2015) 

 

 

Peranan  

Inflasi, BI  

Rate, Kurs  

Dollar dalam  

Mempengaru 

-hi Indeks  

Harga Saham  

Gabungan 

 

Jurnal 

Dinamika 

Manajemen  

Vol. 6, No. 1 

XI: Inflasi 

X2: BI Rate 

X3: Kurs Dollar 

Y: IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1.Secara parsial tingkat 

inflasi, BI rate, dan kurs 

Dollar berpengaruh 

signifikan terhadap 

IHSG. 

2.Penguji secara 

simultan variabel 

tingkat inflasi, BI rate, 

dan kurs dollar 

berpengaruh signigikan 

terhadap IHSG 

3. Sugeng 

Raharjo 

(2010) 

Pengaruh 

inflasi, nilai  

kurs rupiah,  

dan tingkat  

suku bunga  

terhadap 

bursa efek 

E-Jurnal  

STIE AUB  

Surakarta 

X1: Inflasi, 

X2:Nilai tukar  

rupiah, 

X3:Suku bunga  

Y:  Bursa Efek 

 

Analisis 

metode 

Regresi 

berganda. 

Inflasi mempunyai 

Pengaruh positif 

terhadap harga saham 

karena nilai 

signifikansi.. Nilai 

tukar tidak mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap harga saham 

karena nilai signifikansi 

Suku bunga tidak 
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Mempunyai pengaruh 

positif terhadap harga 

saham karena nilai 

signifikansi 

 

4. Ni Made  

Ari  (2015) 

Pengaruh 

Emas Dunia 

dan Nilai 

Tukar Rupiah 

Terhadap 

IHSG (Studi 

kasus pada 

BEI) 

Jurnal 

Ekonomi 

X1: Harga Emas 

Dunia 

X2: Nilai tukar  

IDR/USD.  

Y: IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara simultan harga 

emas dunia dan nilai 

tukar rupiah dolar 

berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. Harga 

emas dunia dan nilai 

tukar rupiah dolar 

memberikan pengaruh 

sebesar 70,3% terhadap 

IHSG, sedangkan 

29,7% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain 

diluar penelitian untuk 

mengukur pengaruh 

terhadap IHSG. Secara 

parsial harga emas 

dunia dan nilai tukar 

rupiah dolar 

berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 

5.  Istriyansah 

Novitasari 

(2013) 

Pengaruh 

Inflasi, Harga 

Minyak 

Mentah 

Indonesia, 

Jurnal 

Ekonomi 

X1: Inflasi 

X2: Harga Minyak 

Mentah  

Regresi 

Linier 

Berganda 

1.Adanya pengaruh 

secara negatif antara 

tingkat inflasi dengan 

IHSG. 
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dan Suku 

Bunga, 

Terhadap 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan  

Periode 2006-

2012 

X3: Suku Bunga 

Y: IHSG 

 

2. Minyak mentah 

Indonesia memengaruhi 

IHSG secara positif. 

3. Hasil penelitian tidak 

berhasil membuktikan 

adanya pengaruh 

tingkat suku bunga 

dengan IHSG. 

6. Agung 

Dewanto 

(2014) 

 

Pengaruh 

inflasi, harga 

minyak 

dunia, dan 

dow jones 

industrial 

average 

terhadap 

Indeks Harga 

Saham sector 

manufaktur 

pada 

perusahaan 

yang terdaftar 

di bursa efek 

Indonesia 

(2007-2010). 

Skripsi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

X1: Inflasi 

X2: Harga Minyak 

Dunia 

X3: Dow Jones 

Industrial Average 

X2: IHSG  

 

Regresi 

Berganda 

 

1. Inflasi berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham 

Sektor Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk 

periode 2007-2010,  

2. Harga Minyak Dunia 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan 

terhadap Indeks Harga 

Saham Sektor 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk periode 

2007-2010. 

3. Dow Jones Industrial 

Average berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham 

Sektor Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk 

periode 2007-2010. 

Dow Jones Industrial 

Average . 

7. Sylvia 

Handiani 

(2014) 

Pengaruh 

harga emas 

dunia, harga 

minyak dunia 

dan nilai 

tukar dollar 

Amerika/Rup

iah terhadap 

IHSG pada 

periode 2008-

E-Journal 

Graduate 

Unpar. Vol.1 

No.1 

X1: Harga emas 

dunia 

X2: Harga minyak 

dunia 

X3: Nilai tukar 

dollarAmerika/ 

Rupiah  

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

adalah Harga Emas 

Dunia berpengaruh 

secara positif sebesar 

2,724 terhadap Indeks 

Harga Saham 

Gabungan pada periode 

2008-2013, Harga 

Minyak Dunia 

berpengaruh secara 
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2013 Y: IHSG. positif sebesar 16,176 

terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan pada 

periode 2008-2013, 

Nilai Tukar USD/IDR 

berpengaruh secara 

positif sebesar 0,168 

terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan pada 

periode 2008-2013 dan 

Harga Emas Dunia, 

Harga Minyak Dunia 

dan Nilai Tukar 

USD/IDR berpengaruh 

secara bersama-sama 

terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan pada 

periode 2008 - 2013 

8. Divianto 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Tingkat 

Inflasi, 

Tingkat Suku 

Bunga SBI 

dan Nilai 

Kurs Dollar 

As terhadap 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Jurnal 

Ekonomi 

Informasi 

Akuntansi 

X1: Tingkat Inflasi 

X2: Tingkat Suku 

X3: Bunga SBI 

X4: Nilai Kurs Dollar 

Y: IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara simultan seluruh 

variable Independen 

berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Secara parsial, tingkat 

inflasi dan nilai tukar 

berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG tingkat 

suku bunga SBI 

berpengaruh negatif 

dansignifikan terhadap 

IHSG. 

9. Moh 

Maulidi 

(2015) 

Pengaruh 

Indikator 

Makro 

Ekonomi Dan 

Faktor Global 

Terhadap 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan 

 

Jurnal 

Ekonomi 

X1: Tingkat Inflasi 

X2: Suku bunga SBI, 

X3: Harga Minyak 

dunia 

X4: Emas dunia 

X4: suku bunga the 

fed  

Y: IHSG 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian di 

dapatkan bahwa 

indikator makro 

ekonomi yang 

dicerminkan oleh 

tingkat inflasi, suku 

bunga SBI dan kurs 

rupiah terhadap dolar 
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serta faktor global yaitu 

harga minyak dunia, 

harga emas dunia dan 

suku bunga The Fed 

pada periode 2005-

2014, hanya kurs rupiah 

terhadap dolar dan 

harga minyak dunia 

berpengaruh terhadap 

IHSG. Kurs rupiah 

terhadap dolar 

berpengaruh negatif 

terhadap 

IHSG.Sedangkan harga 

minyak dunia 

berpengaruh positif 

terhadap IHSG selama 

periode pengamatan 

2005-2014. 

10. Ni Made 

Anita Dewi 

dan 

Sudarsana 

Ica Rika 

Candraning

rat/2014 

 

 

 

Pengaruh 

Suku Bunga 

SBI, Nilai 

Tukar, Inflasi 

dan Indeks 

Dow Jones 

terhadap 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan di 

BEI 

 

 

 

Jurnal 

Ekonomi 

X1 : Suku Bunga SBI 

X2 : Nilai Tukar 

X3 : Inflasi 

X4 : DJIA 

Y   : IHSG 

Regeresi 

Linier 

Berganda,  

 

1.Secara simultan 

seluruh variabel 

Independen 

berpengaruh terhadap 

Variabel dependen 

2. Secara parsial, suku 

bunga SBI, nilai tukar 

dan inflas berpengaruh 

negatifSignifikan 

terhadap IHSG 

3. DJIA berpengaruh 

positif 

Signifikan terhadap 

IHSG 
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2.2.1 Perbedaan Penelitian:  

 Penelitian ini merupakan penlitian dari Ni Made Anita Dewi dkk dengan 

judul Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, Inflasi dan Indeks Dow Jones 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di BEI. Adapun perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini menggunakan suku bunga, inflasi, nilai tukar, harga emas dunia, 

harga minyak dunia dan indeks dow jones sebagai variabel independen. 

Menambahkan dua variabel dari penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah 

harga emas dunia dan harga minyak dunia berpengaruh terhadap IHSG. 

2. Penelitian ini menggunakan empat tahun periode pengamatan yaitu dari tahun 

2008-2016. 

3. Dan point selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu dilihat dari fenomena yang terjadi.  

2.3  HIPOTESIS  

 

2.3.1 Pengaruh Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

Suku bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu Negara 

karena suku bunga mampu mempengaruhi perekonomian secara umum. tingkat 

suku bunga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pasar modal 

(Erawati: 2002). Suku bunga SBI merupakan instrumen keuangan yang 

diterbitkan Bank Indonesia (BI) untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat 

dengan menggunakan acuan suku bunga BI (Rismawati: 2010). 
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Hubungan antara tingkat suku bunga dengan harga saham menurut 

Tandelilin (2001:48) sebagai berikut: Perubahan suku bunga akan mempengaruhi 

harga saham secara terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, 

maka harga saham akan turun, ceteris paribus, dan sebaliknya. Jika suku bunga 

naik, maka return investasi yang terkait dengan suku bunga juga naik. Kondisi 

seperti ini bisa menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi di saham 

untuk memindahkan dananya dari saham ke deposito dan tabungan. Jika sebagian 

besar investor melakukan tindakan yang sama yaitu banyak investor yang menjual 

saham, maka harga saham akan turun. Menurut Tandelilin (2001:49) “tingkat 

bunga yang tinggi akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu 

investasi akan meningkat”. Investor cenderung untuk memilih investasi dengan 

harapan return yang didapatkannya lebih besar dan dengan risiko yang lebih kecil, 

maka dengan kenaikan tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan investor 

berpindah berinvestasi dari pasar modal ke perbankan.   

Pengaruh signifikan dari suku bunga terhadap harga saham sebagaimana 

yang ditemukan Granger (dalam Mok, 1993) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara suku bunga dan harga saham. Pengaruh antara suku bunga 

terhadap harga saham dikemukakan pula oleh Boedie et al (1995) yang 

menyatakan bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yang salah satunya adalah suku bunga. Hal tersebut didukung pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahayu (2003) yang menemukan secara 

empiris pengaruh negatif suku bunga terhadap harga saham selama masa krisis di 

Indonesia. 
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Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga 

labanya bisa terpangkas. Selain itu ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan 

meningkat dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan 

menunda pembeliannya dan menyimpan dananya di bank. akibatnya penjualan 

perusahaan turun, penurunan penjualan perusahaan tersebut akan berdampak pada 

turunnya harga saham dan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG) pun akan ikut 

turun (Eduardus Tandelilin, 2010:103 dan 342). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Anita dkk (2014) 

bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Beberapa penelititan terhadaulu (Utami & Rahayu, 

2003; Aziz, 2011; Dessy & Sujito, 2012; Budiantara, 2012; Liaw & Wijaya, 2013) 

juga membuktikan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia bepengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Kesimpulannya adalah, 

semakin tinggi tingkat BI Rate maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan 

semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotetsis 

sebagai berikut: 

H1: Diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG 

2.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan hargaproduk-produk 

secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkandengan kondisi 

ekonomi yang terlalu panas, artinya kondisi ekonomi mengalamipermintaan atas 

produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehinggaharga-harga 

cenderung mengalami kenaikan. Tingkat inflasi dapat berpengaruhpositif maupun 
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negatif tergantung pada derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat 

merugikan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak 

perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi 

yang tinggi akan menjatuhkan harga saham dipasar sementara inflasi yang sangat 

rendah akan berakibat pertumbuhan perekonomianmenjadi lamban dan harga 

saham juga ikut bergerak melamban dan hal ini akanberdampak kepada Indeks 

Harga Saham Gabungan (Tandelilin:2010). 

Inflasi adalah kecenderungan dari hargaharga untuk naik secara umum dan 

terus menerus. Menurut Tandelilin (2001:214) “peningkatan inflasi merupakan 

sinyal negatif bagi para investor di pasar modal, karena inflasi meningkatkan 

pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi 

daripada peningkatan harga produk, maka profitabilitas perusahaan akan turun”. 

Menurut Reilly dalam Wijayanti (2013 : 8) ada dua pendapat mengenai hubungan 

antara tingkat inflasi dengan harga saham yaitu:   

1. Ada korelasi positif antara inflasi dengan harga saham. Pendapat ini 

didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi adalah demand pull 

inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kelebihan permintaan 

atas penawaran barang yang tersedia. Pada keadaan ini, perusahaan dapat 

membebankan peningkatan biaya kepada konsumen dengan proporsi yang 

lebih besar sehingga keuntungan perusahaan meningkat dan akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan akan 

memberikan penilaian positif pada harga saham, sehingga minat investor 
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untuk berinvestasi pada saham menjadi meningkat dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) akan naik.  

2. Ada korelasi negatif antara inflasi dengan harga saham. Pendapat ini 

didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi adalah cost push 

inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. 

Dengan adanya kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja, sementara 

perekonomian dalam keadaan inflasi maka produsen tidak mempunyai 

keberanian untuk menaikkan harga produknya. Akibatnya keuntungan 

perusahaan untuk membayar deviden akan menurun yang akan berdampak 

pada penilaian harga saham yang negatif, sehingga minat investor untuk 

berinvestasi pada saham menjadi menurun dan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) akan turun.   

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara 

terusmenerus(Mishkin,2010:619). Meningkatnya nilai inflasi merupakan berita 

kurang bagus bagi para investor. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Rusbariandi dkk (2012) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap IHSG. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Anita 

dkk (2014) bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 

harga Saham Gabungan (IHSG) dengan artian jika inflasi meningkat akan 

berdampak pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Dari paparan tersebut di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

H2: Diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG 
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  2.3.3 Pengaruh Nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

Nilai kurs adalah suatu nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang 

negara lain. Financial Accounting Standar Board (FASB) mendefinisikan nilai 

tukar sebagai rasio antara satu unit mata uang dan jumlah mata uang lainnya yang 

dapat ditukar pada suatu waktu tertentu. Nilai tukar tersebut sebenarnya 

merupakan semacam harga dalam pertukaran. Demikian pula pertukaran antara 

dua mata uang yang berbeda dimana akan terdapat perbandingan nilai atau harga 

antara kedua mata uang tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 

pengertian nilai kurs dollar (USD/IDR) adalah harga satu unit dollar (USD) yang 

ditunjukkan dalam mata uang rupiah (Muhammad Zuhdi, 2012) 

Harga saham juga mempengaruhi nilai tukar uang melalui permintaan 

uang (money demand equation) yang membentuk suatu basis model alokasi 

portofolio dan moneter dari determinasi nilai tukar uang. Pada kondisi tertentu 

yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil, perubahan harga saham menyebabkan 

peningkatan permintaan uang riil dan nilai mata uang domestik. Disamping itu 

harga saham dapat mencerminkan variabel makroekonomi, karena menunjukkan 

ekspektasi pasar terhadap aktivitas ekonomi riil (Ibrahim, 2000). 

Qiao (dalam Ibrahim, 2000) juga menegaskan bahwa perubahan dalam 

harga saham dapat mempengaruhi aliran masuk dan aliran keluar modal, yang 

akan menghasilkan perubahan dalam nilai mata uang. Para ekonom lain yakin 

bahwa apresiasi mata uang dalam sistem nilai tukar mengambang (the floating 

exchange rate regime) akan mempengaruhi daya saing produk lokal secara 

international dan posisi neraca perdagangan. Nantinya, aliran kas perusahaan di 
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masa datang akan terpengaruh karena buruknya output riil dan hal ini menurunkan 

harga saham.  

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dolar AS) 

berdampak terhadap meningkatnya biaya impor bahan baku dan peralatan yang 

dibutuhkan emiten sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, selain 

itu banyak emiten yang memiliki hutang luar negeri sehingga dengan kenaikan 

kurs dolar akan meningkatkan beban hutang yang harus ditanggung oleh emiten. 

Dengan banyaknya beban dan biaya yang harus dikeluarkan oleh emiten membuat 

profitabilitas dari emiten akan menurun atau melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi nasional yang 

akhirnya menurunkan kinerja saham di pasar saham (Nugroho, 2008:16).   

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Ni Made Anita dkk (2014) 

bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga 

saham Gabungan (IHSG) dengan artian jika nilai tukar asing meningkat maka 

akan menyebabkan mata uang domestik menjadi lemah dan membuat harga 

saham menjadi turun dan berdampak pada turunnya Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Dan menurut penelititan terdahulu dari (Subastian & 

Syamsudin, 2010; Samveg, 2012; Amin & Herawati, 2012; Liauw & Wijaya, 

2012; Triani, 2012; Astuti et al, 2013) juga menyatakan bahwa kurs dollar 

berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. Jadi semakin tinggi tingat kurs 

dollar maka Indeks Harga Saham Gabungan akan 0semakin rendah. 

Dari paparan tersebut di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

H3:  Diduga nilai tukar berpengaruh negatif terhadap IHSG 
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2.3.4 Pengaruh Harga Emas Dunia terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan  

Emas merupakan salah satu komoditas pertambangan di indonesia yang 

memiliki peran penting dalam pendapatan negara. Kenaikan harga emas dalam 

jangka panjang serta sifatnya yang dapat memberikan perlindungan terhadap 

inflasi yang membuat mengapa emas disukai investor. Peningkatan harga emas 

dari tahun ke tahun dan kecilnya tingkat resiko dalam berinvestasi emas 

diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan 

(Ari:2015). Indeks harga saham gabungan akan terdorong dengan naiknya harga 

emas dunia, karena investor menilai bahwa naiknya harga emas dunia akan 

menaikan harga saham di sektor pertambangan, peningkatan harga saham di 

sektor pertambangan menunjukkan peningkatan laba, hal ini akan memicu 

ketertarikan investor untuk berinvestasi. Saat permintaan saham mengalami 

peningkatan secara otomatis Indeks Harga Saham Gabungan akan meningkat, 

dengan demikian emas dapat memberikan hasil timbal balik yang baik dengan 

kenaikan harganya (Oktarina:2015).  

Kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih 

berinvestasi di emas daripada di pasar modal. Sebab dengan resiko yang relatif 

lebih rendah, emas dapat memberikan hasil imbal balik yang baik dengan 

kenaikan harganya. Ketika banyak investor yang mengalihkan portofolionya 

investasi kedalam bentuk emas batangan, hal ini akan mengakibatkan turunnya 
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indeks harga saham di negara yang bersangkutan karena aksi jual yang dilakukan 

investor (www.investopedia.com). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Ardian Agung Witjaksono, 

(2010) bahwa harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga 

saham Gabungan (IHSG).IHSG akan terdorong dengan naiknya harga emas dunia 

karena investor menilai bahwa naiknya harga emas dunia akan menaikkan harga 

saham pada sektor pertambangan. Saat sektor pertambangan menunjukkan 

peningkatan laba perusahaan akibat meningkatnya harga emas dunia, maka 

investor akan tertarik untuk berinvestasi. Saat permintaan saham meningkat secara 

otomatis harga saham pada IHSG juga akan mengalami peningkatan. Dengan 

resiko yang relatif rendah, emas dapat memberikan hasil timbal balik yang baik 

dengan kenaikan harganya. 

Dari paparan tersebut dapat diajukan hipotesis berikut: 

H4: Diduga harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap IHSG 

2.3.5 Pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan 

Minyak mentah merupakan komoditas yang memegang peranan sangat 

vital dalam semua aktifitas perekonomian. Dampak langsung dari harga minyak  

mentah adalah perubahan biayabiaya operasional yang akan mengakibatkan  

tingkat keuntungan kegiatan investasi akan terkoreksi. Seorang investor akan  

mempertimbangkan harga minyak mentah tersebut untuk mengambil keputusan  

apakah akan menginvestasikan asetnya dalam bentuk lain atau tidak, atau apakah  

akan mengurangi atau menambah investasi yang dimilikinya.  

http://www.investopedia.com/


42 
 

Kenaikan harga minyak dunia akan memicu naiknya harga kebutuhan 

barang lain. Naiknya harga barang-barang produksi akan menyebabkan 

perusahaan mengalami peningkatan beban produksi, yang berdampak pada kinerja 

dan laba perusahaan, sehingga saat kinerja dan laba menunjukkan hasil yang tidak 

menguntungkan maka investor akan menjual sahamnya. Harga minyak dunia yang 

fluktuatif merupakan suatu indikasi yang mempengaruhi pasar modal suatu 

negara, harga minyak yang mengalami kenaikan membuat para investor 

cenderung menginvestasikan dananya ke berbagai sektor komoditi minyak dan 

pertambangan, namun jika harga minyak sedang mengalami penurunan para 

investor cenderung melakukan aksi ambil untung dengan cara menjual sahamnya 

(Untono:2015). 

Menurut penelitian terdahulu dari Istriyansah Novitasari (2013) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia memengaruhi 

IHSG secara positif. Artinya kenaikan harga minyak mentah Indonesia akan 

diikuti oleh kenaikan IHSG. Berpengaruhnya minyak mentah Indonesia terhadap 

IHSG secara positif karena kenaikkan harga minyak mentah akan mendorong 

investor untuk berinvestasi karena menganggap meningkatnya permintaan global, 

yang berarti membaiknya ekonomi global sehingga akan meningkatkan laba dan 

kinerja perusahaan. Adanya peningkatan permintaan saham akan meningkatkan 

perdagangan saham yang berdampak meningkatkan IHSG. Begitu juga menurut 

penelititan (Sylvia Handiani, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

posititf antara Minyak Dunia dan IHSG.  

Dari paparan tersebut dapat diajukan hipotesis berikut: 
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H5: Diduga harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap IHSG 

2.3.6 Pengaruh Indeks Dow Jones Terhadap IHSG 

Indeks Dow Jones merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika 

Serikat. Indeks yang lain adalah Nasdaq Composite dan Standard and Poor’s500. 

Indeks ini mempresentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. 

Indeks ini dapat menggambarkan mengenai performa perekonomian Amerika. 

Perusahaan yang tercatat di indeks Dow Jones merupakan perusahaan-perusahaan 

besar yang beroperasi. 

Dengan naiknya indeks Dow Jonesini berarti kinerja perekonomian 

Amerika Serikat ikut membaik. Sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal 

masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal (Sunaryah, 2006). 

Pengaruh antara indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan ini 

terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan Ni Made Anita dkk (2014) yang 

menyebutkan bahwa indeks Dow Jones berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Selanjutnya, hasil uji regresi menunjukkan pengaruh postif signifikan 

pergerakan indeks Dow Jones terhadap pergerakan IHSG. Hal ini sejalan dengan 

teori dan beberapa penelitian yang ada yang menyatakan bahwa indeks Dow 

Jones berpengaruh positif atau searah secara signifikan terhadap IHSG. Pengaruh 

positif indeks Dow Jones terhadap IHSG mengindikasikan telah terintegrasinya 

pasar modal Indonesia dengan pasar modal Amerika Serikat. Abdul (2008) 

mengemukakan bahwa pasar modal Indonesia sudah terintegrasi dengan pasar 
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modal dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pergerakan pasar modal 

Indonesia akan dipengaruhi oleh pergerakan pasar modal dunia baik secara 

langsung maupun tidak langsung (Samsul, 2008). 

 Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

 H6: Diduga Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG. 

2.3.7 Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Harga Emas Dunia, 

Harga Minyak Dunia, Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengambil hari dasar tanggal 10 

Agustus 1982 dan mengikut sertakan semua saham yang tercatat di BEI. IHSG 

diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 yang digunakan sebagai 

indikator pemantauan pergerakan saham. Indek ini mencakup semua saham biasa 

maupun saham preferen di BEI. Sejak tanggal 1 Desember 2007, Bursa Efek 

Jakarta digabung dengan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia.  

Dalam perkembangannya pasar modal dan IHSG sangat dipengaruhi 

variabel ekonomi makro. Pasar modal mencerminkan kejadian pada 

perekonomian makro ekonomi karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas 

yang diharapkan serta return yang disyaratkan atas suatu investasi. Namun kedua 

faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro 

(Tandelilin, 2010:341). Selanjutnya, Tandelilin (2010:341) menyebutkan variabel 

ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik bruto, tingkat pengangguran, 

inflasi, tingkat bunga, nilai rupiah, anggaran defisit, investasi swasta dan neraca 

perdagangan. Kondisi makro perekonomian suatu negara merupakan salah satu 



45 
 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang ada di negara tersebut 

khususnya perusahaan yang termasuk dalam bursa di suatu negara (Samsul, 

2008). 

H7: Terdapat pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar, harga emas 

dunia, harga minyak dunia, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG 

2.4 Kerangka Pemikiran  

 

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:341) menyebutkan variabel ekonomi 

makro tersebut antara lain produk inflasi, tingkat suku bunga, nilai rupiah,harga 

emas dunia, harga minyak dunia, dan Indeks Dow Jones. Kondisi makro 

perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang ada di negara tersebut khususnya 

perusahaan yang termasuk dalam bursa di suatu negara (Samsul, 2008). 

Faktor makro merupakan faktor yang berada dari luar perusahaan, tetapi 

secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham dan kinerja perusahaan itu 

sendiri, faktor tersebut diantaranya: tingkat bunga domestik, inflasi, kondisi 

perekonomian internasional, kurs valuta asing (Samsul:2006:200) Menurut 

Blanchard faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks saham suatu 

negara, diantaranya adalah indeks harga saham negara sekitarnya, tingkat harga 

komoditas dunia  terutama energi, nilai tukar mata uang, inflasi dll 

(Blanchard:2006:dalam Agus:2014). 

Bakri Abdul Karim, M. Shabri, dan S.A Abdul Karim                                

(2008)    mengemukakan  bahwa      pasar    modal    Indonesia   sudah terintegrasi  
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Berdasarkan teori dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu maka penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, dan Harga Emas 

Dunia, Harga Minyak Dunia, Indeks Dow Jones Terhadap IHSG (dalam 

rentang tahun 2008-2016)” ini terdiri dari variable dependen yaitu IHSG dan 

variable independen yakni Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Harga Emas Dunia, 

Harga Minyak Dunia, Indeks Dow Jones.  

Untuk itu akan dilakukan pengujian sejauh mana pengaruh variable bebas 

tersebut terhadap IHSG selama krisis finansial Amerika. Sehingga kerangka 

pemikiran teoritis dalam penilitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Sumber: Ardian Agung Witjaksono (2010), Bakri Abdul Karim, M. Shabri 

    Dan S.A Abdul Karim (2008), Eduardus Tandelilin (2010), M. Samsul 
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