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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indek Harga Konsumen (IHK) 

bulan Desember 2015 mengalami inflasi 0,96 persen. Kepala BPS Suryamin 

menuturkan, inflasi tahun 2015 merupakan yang terendah lima tahun terakhir 

sejak 2010. Adapun inflasi Desember 2015 yang sebesar 0,96 persen disebabkan 

utamanya adalah oleh bahan makanan namun sektor properti yang menjadi salah 

satu acuan perkembangan ekonomi Indonesia sempat mengalami dampaknya. 

Pada bulan Desember, inflasi bahan makanan paling tinggi dari semua kelompok 

pengeluaran yaitu sebesar 3,2 persen. Inflasi makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau sebesar 0,5 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan 

bahan bakar sebesar 0,4 persen (Kompas.com/Senin,4 Januari 2016). 

Suryamin menjelaskan lebih jauh, inflasi kelompok sandang sebesar 0,09 

persen dan kesehatan sebesar 0,24 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan 

olah raga inflasinya pada bulan desember 2015 sebesar 0,06 persen. Dan 

kelompok tranportasi, telekomunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi 

sebesar 0,45 persen. Suryamin menambahkan, inflasi tertinggi pada Desember 

2015 terjadi di Merauke sebesar 2,87 persen. Sedangkan, inflasi terendah terjadi 

di Cirebon sebesar 0,27 persen (Kompas.com/Senin,4 Januari 2016). 

Besar kecilnya inflasi diberbagai daerah di Indonesia ada hubungannya 

dengan suku bunga yang terus meningkat sementara likuiditas dana dimasyarakat 

sangat terbatas. Begitu pula hubungan suku bunga dan laju inflasi yang 
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mempunyai  pengaruh terhadap perkembangan industri property dan real estate di 

Tanah Air  yang menjadi bagian dari tolak ukur kemajuan perekonomian 

Indonesia 

Sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor terpenting di 

suatu negara. Hal ini dapat dijadikan indikator untuk menganalisis kesehatan 

ekonomi suatu negara. Semakin banyaknya perusahaan real estate yang 

berkembang disuatu negara mengindikasikan semakin berkembang dan majunya 

suatu negara. 

Perkembangan sektor properti dan real estate tentu saja akan menarik 

minat investor dikarenakan kenaikan harga tanah dan bangunan yang cenderung 

naik, supply tanah bersifat tetap sedangkan demand akan selalu bertambah besar 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan 

manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. 

Di negara- negara maju dan berkembang, pembangunan dan bisnis 

properti dan real estate sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini pun 

terjadi di Indonesia. Saham perusahaan properti dan real estate di Indonesia mulai 

diminati ketika tahun 2000, hal itu juga yang menyebabkan banyak perusahaan 

yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaan dapat 

dibeli oleh investor. 

Kegiatan investai di pasar modal bagi investor memerlukan banyak 

informasi mengenai perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi. Informasi 

yang dibutuhkan para pemegang saham dapat diperoleh melalui penilaian 

terhadap perkembangan saham dan laporan keuangan perusahaan. Hal ini berguna 



3 
 

bagi pemegang saham untuk dapat memprediksikan sejauh mana prestasi 

perusahaan dari saham yang akan dipilih serta keuntungan optimal yang akan 

diperoleh investor. 

Masyarakat atau calon investor akan tertarik kepada perusahaan yang 

mereka percayai dapat memberikan keuntungan yang mereka inginkan. Di pasar 

modal saham, Investor hanya dapat memperkirakan  berapa tingkat keuntungan 

yang   diharapkan   (expected   return), dan   seberapa   jauh   kemungkinan    hasil   

yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Apabila 

kesempatan investasi  mempunyai  tingkat  resiko  yang  lebih  tinggi,  maka  

investor  akan mengisyaratkan  tingkat  keuntungan  yang lebih  tinggi  pula. Ada 

pun saham perusahaan yang   go  public   sebagai   komoditi   investasi   tergolong   

beresiko   tinggi,   karena   sifat komoditinya  sangat peka terhadap perubahan‐

perubahan yang terjadi, baik perubahan di  luar  negeri  maupun  dalam  negeri.  

Perubahan  tersebut  dapat  berdampak  positif maupun negatif terhadap harga 

saham tersebut yang berada di pasar saham. 

Bank dan penerbit obligasi merespon dengan menaikkan tingkat bunga, 

dimana orang akan merasa aman dengan fortofolio aset moneter dan aset non 

moneter mereka (Mankiw:2007). Jadi menurut teori preferensi likuiditas, 

penurunan jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga, dan kenaikkan jumlah 

uang yang beredar menurunkan tingkat bunga. Dengan melakukan kebijakan uang 

ketat pemerintah berusaha melakukan pengontrolan terhadap jumlah uang yang 

beredar untuk menekan laju inflasi. 

Perubahan tingkat suku sebagai target pemerintah jangka panjang agar 

supaya inflasi berada pada tingkat terendah dan stabil namun ada kalanya tingkat 
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inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa 

tertentu diluar ekspektasi pemerintah. Misalnya efek dari (depreasiasi nilai uang) 

yang sangat besar atau ketidak stabilan politik (Sukirno:2015). 

Naik dan turunnya suku bunga sedikit banyak bisa berdampak terhadap 

harga saham dan obligasi yang menjadi portofolio investasi reksadana. Untuk 

obligasi, teori yang berlaku adalah apabila tingkat suku bunga naik, maka harga 

obligasi akan turun. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun maka harga 

obligasi akan naik. Dengan demikian, ketika suku bunga bank sentral diturnkan, 

reksa dana yang berinvestasi pada obligasi seperti reksana pasar uang, reksadana 

pendapatan tetap dan reksa dana campuran akan diuntungkan dan sebaliknya. 

Untuk Saham, dampak suku bunga umumnya tidak langsung. Secara teori, 

penurunan  tingkat suku bunga akan menyebabkan bunga tabungan dan deposito 

menjadi tidak menarik lagi sehingga masyarakat akan mencari alternatif lain 

dengn imbal hasil yang lebih menguntungkan dipasar modal.  

Menurut (Tandelilin, 2010) “Suku bunga yang terlalu tinggi akan 

mempengaruhi nilai sekarang (present value) aliran kas perusahaan sehingga 

kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi”. Tingkat 

bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung 

perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga 

yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitasnya akan menurun dan 

dampaknya akan berpengaruh terhadap return saham. Tingkat bunga yang tinggi 

merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Sehingga dalam keadaan 

demikian investor harus berhati-hati dalam memilih portofolio investasi agar 

supaya menguntungkan. 
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Berikut volatilitas harga saham sektor properti dan real estate dalam 

penelitian : 

Tabel 1. Rata-rata harga saham property dan real estate, Inflasi dan 

BI Rate 

Tahun 
BI Rate 

(%) 
Inflasi (%) 

Rata-rata harga 

saham propety & 

real estate (Rp) 

IHSG (Rp) 

2008 9,25 11,06 270 1.355,408 

2009 6,5 2,78 318 2.534,3 

2010 6,5 6,96 400 3.786,09 

2011 6 3,79 502 3.821 

2012 5,75 4,3 690 4.316,69 

2013 7,5 8,38 1109 4.274 

2014 7,75 8,36 1387 5.226 

2015 7,5 3,35 1393 4.593 

Sumber www.idx.co. id, 2017 

Bedasarkan tabel 1 diatas menggambarkan bahwa rata-rata perkembangan 

harga saham mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbeda dengan IHSG yang 

sempat mengalami penurunan signifikan di level 4.593 pada tahun 2015 yang 

sebelumnya berada pada level 5.226  pada tahun 2014 namun untuk suku bunga 

dan inflasi berfluktuatif setiap tahunnya. 

Kenaikan suku bunga tidak  selalu  diikuti  dengan  turunnya    harga 

saham   di sektor property dan real estate, dan naiknya suku bunga juga tidak 

selalu dapat menekan laju inflasi serta mempengaruhi naik turunnya harga saham.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis ingin meneliti kembali 

“Pengaruh suku bunga terhadap inflasi serta pengaruhnya terhadap indeks harga 

saham  sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. 
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1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi pada saham sektor 

property dan real esate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap indeks harga saham  sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

1.3     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi pada 

saham sektor property dan real esate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

2. Mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham 

sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 

3. Mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap indeks harga 

saham  sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 
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1.4      Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pasar 

modal serta menjadi tambahan referensi dan mampu memberikan 

kontribusi dalam menyusun penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para 

investor dalam melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi di 

pasar modal, sehingga dapat memperkecil resiko yang mungkin terjadi. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan informasi 

tentang usaha atau cara yang ditempuh bila perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan tingkat kesulitan keuangan yang akan mampu 

untuk dicarikan solusi sehingga perusahaan tidak sampai mengalami 

kebangkrutan. 

4. Bagi penulis 

Manfaat bagi penulis adalah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan serta pola pikir tentang pergerakan 

harga saham pada perusahaan sektor properti. 
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1.5      Sistematika Penulisan 

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat 

dan jelas dari keseluruhan penelitian. Pada penelitian ini akan disajikan dalam 

lima bab dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I     PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  TELAAH PUSTAKA  

 Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi 

operasional, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN PERUSAHAAN 

 Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian 
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BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini Berisi tentang objek penelitian, analisis data, 

interprestasi hasil dan argumen terhadap hasil penelitian. Sebelum 

dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolineritas, 

heteroskedastisitas, autokorelasi. Setelah semua uji terpenuhi, baru 

dilakukan uji hipotesis. 

BAB VI   PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam 

bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

serta saran yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya dengan 

temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan 

 


