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TELAAH PUSTAKA

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi pada dasarnya mencakup dua hal, yakni mengeluarkan saat

ini untuk mengharapkan keuntungan di masa mendatang dan mengeluarkan

secara pasti keuntunggan yang belum pasti. Tandelin (2010)

mengungkapkan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah

dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko

yang terkait dengan investasi tersebut.

Dari definisi yang yang disampaikan pakar investasi di atas kita bisa

menarik pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan investasi harus

ada unsur ketersediaan dana (asset) pada saat sekarang, komitmen

meningkatkan dana tersebut pada objek investasi untuk periode lebih dari

satu tahun. Setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai (jatuh tempo)

barulah investor bisa mendapatkan hasil investasinya dalam jumlah yang

lebih besar.

Apakah ada perbedaan anrata investing (investasi), saving

(menabung), dan speculating (spekulasi)? Kalau merujuk pada definisi

ilmiah, tidak ada perbedaan di antara ketiga istilah tersebut, karena semua

memerlukan pengorbanan terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan



pengembalian penghasilan di masa mendatang. Namun menuru Widoatmojo

(2007), pelaku saving tidak memperhitungkan pertumbuhan asetnya. Yang

terpenting dalam tindakan ini adalah keamaman (safe). Terlebih lagi

investing, pelaku selain ingin keamanan juga menginginkan pertambahan

nilai nilai investasinya. Sementara speculating, membeli pada saat harga

murah dan menjualnya pada saat harga lebih tinggi.

2. Tujuan Investasi

Dalam melakukan investasi setiap orang mempunyai tujuan yang

berbeda, tapi pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk memberikan

keuntungan dari uang yang diinvestasikan, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan investor itu sendiri. Tujuan investor menurut

Tandelin (2001) dalam Fuspita (2011), adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

Seorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak

berkurang di masa yang akan datang

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam

pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan

diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat

adanya pegaruh inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.



3. Keputusan Investasi

Setiap melakukan keputusan investasi adalah selalu memerlukan

proses, yang mana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap taham

yang akan ditempuh oleh perusahaan. (Hadi: 2009)

Secara umum proses keputusan investasi meliputi 5 (lima) langkah:

1. Penentuan tujuan investasi

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersiifat fokus

atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan.

Penetapan sasaran investasi adalah sangat disesuaikan dengan apa yang

akan ditujukan pada investasi tersebut. Jika sasaran investasi dalam

bentuk penyaluran kredit, maka berarti investasi tersebut dalam bentuk

lembaga perbankan, leasing,  bank perkreditan, dan sejenisnya yang

bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang

menyalurkannya kepada publik yang membutuhkan dana.

2. Membuat kebijakan investasi

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana

perusahaan mengelola dana yang berasal dari stock, bond, dan lainnya

untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan

3. Pemilihan strategi portofolio

Ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak

perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja.  Pada saat

perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang

perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. investasi

aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian



selanjutnya mencari kombinasi porofolio yang paling tepat untuk

dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks

rata-rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan pada reaksi pasar saja.

4. Pemilihan aset

Tahap ini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang

nantinya akan memberikan return yang tinggi (maximal return). Return

disini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu diperoleh.

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari keputusan investasi bagi

perusahaan untuk meliaht kembali apa yang telah dilakukan selama ini

dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah betul-betul

maksimal atau belum. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan

perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi kedepan nantinya.

Bagaimanapun perusahaan berharap akan memperoleh keuntungan dan

bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat saja.

B. Saham

Saham merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak di

perdagangkan di pasar modal. Dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar

di bursa efek, maka perdagangan saham makin marak dan menarik investor

untuk terjun dalam jual beli saham. Saham dapat didefinisikan sebagai surat

berharga, bukti penyertaan atau kepemilikan individu atau institusi dalam

suatu perusahaan. Apabila seorang investor membeli saham, maka ia akan

menjadi pemilik dan disebut sebagai pemegang saham perusahaan tersebut.



Menurut Jogianto (2010:29), saham merupakan suatu bukti

kepemilikan sebagian dari perusahaan. Suatu perusahaan dapat menjual hak

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Jika perusahaan hanya

mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut saham biasa. Unutk

menarik investor lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan

kelas lain dari saham, yaitu saham preferen.

Di pasar sekunder atau dalam aktifitas sehari-hari, harga saham

mengalami fluktuasi naik dan turun. Pembentukan harga saham terjadi

karena adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply) atas saham

tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk atasa prmnintaan dan

penawaran saham. Supply dan demand terjadi karena berbagai faktor, baik

yang sifatnya spesifik atas saham (kinerja perusahaan dan industri dimana

perusahaan tersebut bergerak), maupun faktor yang sifatnya makro seperti

kondisi ekonomi negara, kondisi sosial-politik, maupun rumor-rumor yang

berkembang. (Darmadji dan Fakhruddin, 2006)

C. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks harga dalah suatu angka yang digunakan untuk melihat

perubahan mengenai harga dalam waktu dan tempat yang sma ataupun

berlainan. Indeks harga ukuran statistik yang biasanya digunakan

menyatakan perubahan-perubahan perbandingan nilai suatu variabel tunggal

atau nilai sekelompok variabel. (Pratikno,2009)

Menurut Jogianto (2000) dalam Pratikno (2009) IHSG merupakan

angka indeks harga saham yang disusun dan dihitung sehingga



menghasilkan trend, dimana angka indeks adalah angka yang diolah

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kejadian

yang dapat berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Dalam

perhitungan angka indeks ini digunakan waktu dasar (base period) dan

waktu yang sedang berjalan (given/parent period).

Adapun jenis-jenis Indeks Harga Saham Gabungan adalah:

1. Seluruh saham, adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur

kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di suatu bursa efek

2. Kelompok saham¸ adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur

kinerja kelompok saham yang tercatat di suatu bursa efek.

a. Indeks LQ45 adalah indeks atas 45 emiten yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia.

b. Indeks JII (Jakarta Islamic Index) indeks yang digunakan sebagai

tolak ukur (bencmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada

saham dengan basis syariah.

c. Jenis Usaha (sektoral) adalah suatu nilai mengukur kinerja

kelompok saham yang sudah diklasifikasikan ke dalam 9 sektor,

yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar kimia, industri

barang konsumsi, properti dan real estate, transportasi dan

infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi.

D. Pergerakan Harga Saham (volatilitas)

Harga saham adalah harga suatu saham yang diperdagangakan di

bursa. Harga saham sering dicatat berdasarkan perdagangan terakhir pada

hari bursa sehingga sering disebut segabai herga penutupan. Oleh kaerna itu



harga saham diukur dari harga resmi berdasarkan transaksi penutupan

terakhir pada hari bursa. Harga saham sangat dipengaruhi oleh hukum

pemnintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka

harga saham tersebut akan cenderung meningkat, sebaliknya pada saat

pemilik saham menjual saham yang dimilikinya, maka harga saham tersebut

cenderung akan mengalami penurunan. (Anoraga, 2006).

Menurut Indonesia Stock Exchange dalam “Sekolah Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia”, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham

adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fundamental

Dimana harga saham dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, industri, dan

perusahaan yang menerbitkan saham yang bersangkutan. Faktor ini

sangat penting, karena harga saham sangat berhubungan dengan

kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan di masa yang

akan datang bagi pemegang saham.

b. Faktor Teknical

Dimana harga saham dipengaruhi oleh pergerakan jual beli saham,

jumlah saham yang diperdagangkan dan data lain yang bersumber dari

pasar.

Penilaian kinerja saham perusahaan dari luar perusahaan dilakukan

oleh pasar melalui pola perilaku pergerakan harga saham dari waktu ke

waktu. Harga saham (market price) merupakan nilai pasar (market value)

dari setiap lembar saham perusahaan. Pergerakan harga saham ditentukan

oleh dinamika penawaran (supply) dan permintaan (demand).



Gambar 2.1
Kurva Permintaan dan Penawaran Saham
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Sumber : Dedi Pratikno, 2010

Gambar di atas menunjukkan ilustrasi pergerakan harga saham dengan

menggunakan kurva permintaan dan penawaran saham. Pada suatu periode

pertentu, penawaran suatu saham adalah tetap sehingga kurvanya vertikal

seperti ditunjukkan oleh kurva So. Permintaan pasar (market demand)

merupakan permintaan agregat dari seluruh investor, sehingga kurvanya

relatif horizontal seperti ditunjukkan oleh kurva Do. Keseimbangan harga

terjadi saat kurva penawaran dan permintaan agregat berpotongan yang

terjadi pada titik Eo. Karena kurva permintaan bersifat tetap maka

pergerakan harga saham diakibatkan oleh pergerakan (pergesaran) kurva

permintaan. Ketika kurva permintaan naik dari Do menjadi D1, maka

keseimbangan baru terjadi pada harga yang lebih tinggi (harga naik) yaitu



P1. Jadi perilaku harga suatu saham merupakan cermin permintaan agregat

dari para investor.

Oleh karena pergerakan harga saham disebabkan oleh pergerakan

kurva demand, maka faktor-faktor penggeser demand seperti harga saham-

saham lainnya, pendapatan investor dan jumlah investor saham menjadi

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham.

Investor dalam membentuk portofolio aset-aset investasinya akan

mempertimbangkan risiko dan tingkat keuntungan. Apabila seorang investor

membentuk suatau portofolio maka investor mendapat keuntungan sebesar

rata-rata terbobot dari masing-masing risiko aset. Besarnya tingkat

keuntungan dan risiko portofolio tergantung dari jumlah aset yang

membentuk portofolio tersebut. Risiko portofolio tergantung dari korelasi

tingkat keuntungan antar aset, sedangkan rata-rata tingkat keuntungan

portofolio tidak tergantung dari korelasi tingkat keuntungan bagi investor

karena investor dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko

portofolionya.

Secara umum pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor

internal (lingkungan mikro) dan faktor eksternal (lingkungan makro).

Lingkungan mikro yang mempengaruhi volatilitas harga saham antara lain:

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti

pengiklanan, rincian kontrak, produk baru, laporan produksi, laporan

produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.

b. Pengumuman pendanaan (financing announcement), seperti

pengumuman yang berhubungan dengan ekitas dan hutang, sekuritas



yang hybrid, leasing, kesepakatan kredit, pemecahan saham, pembelian

saham, joint venture, dan lainnya.

c. Pengumuman badan direksi manajemen (manajemen-board of director

announcement), seperti perubahan dan penggantian direktur, manajemen,

dan struktur organisasi.

d. Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversivikasi seperti

laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi

dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya.

e. Pengumuman investasi (investment announcement), seperti melakukan

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembangan, penutupan

usaha dan lainnya.

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labor announcement), seperti negosiasi

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba

sebelum akhir tahun fiskal san setelah akhir tahun fiskal, earning per

share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earnings ratio, book

ratio, net profit margin, return on asstets (ROA), return on equity

(ROE), dan lain-lain.

Lingkungan ekonomi mikro yang mempengaruhi volatilitas harga

saham antara lain:

a. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai rgulasi dan

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.



b. Pengumuman hukum (legal announcement), seperti tuntutan karyawan

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan

terhadap manajernya.

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcement), seperti

laporan pertemuan tahunan, inseder trading, volume perdagangan,

pembatasan/penundaan trading.

d. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya volatilitas

harga saham di bursa efek suatu negara.

e. Barbagai issue baik dari dalam dan luar negeri, seperti issue lingkungan

hidup, hak asasi manusia, kerusuhan massal, yang berpengaruh terhadap

perilaku investor.

E. Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat

umum dan terus menerus. Dari definisi ini terdapat tiga komponen yang

harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu: kenaikan

harga, bersifat umum, dan berlangsung secara terus menerus. (Amalia,

2007:143). Sementara menurut Dominick Salvatore (1997:232) dalam

Nengsih (2006), inflasi adalah suatu proses ketidakseimbangan yang

dinamis, yaitu tingkat harga yang terus-menerus mengalami kenaikan

selama masa proses tertentu.

Menurut Madura (2000) dikutip dari Athaillah (2010), faktor-faktor

yang dapat menyebabkan inflasi adalah kenaikan permintaan barang, jasa,



dan biaya produksi. Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang

menggambarkan kenaikan harga barang-barang dan jasa dalam suatu

periode tertentu. Bagi sebuah negara, keadaan perekonomian yang baik

umumnya diwakili dengan tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali.

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk

mengetahui laju selama satu periode tertentu, yaitu:

a. Indeks Harga Konsumen (consumer price indeks)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang

menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli

konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan

menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat

dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa

tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan

jasa yang dianggap paling penting diberi bobot paling besar.

Perhitungan inflasi berdasarkan data IHK menggunakan rumus:

Inflasi =
( )_

b. Indeks Harga Perdagangan Bebas

Indeks harga perdagangan bebas (IHPB) melihat inflasi dari sis

produsan. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai Ideks

Harga Produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima

produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip perhitungan IHPB

adalah sama dengan IHK.



c. Indeks Harga Implisit (HDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat IHK dan IHPB memberikan gambaran

laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab dilihat dari metode

perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa

puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa, di beberapa puluh

kota saja. Padahal dalam kenyataannya, jenis barang dan jasa yang

diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat

mencapai beribu-ribu jenis. Untuk mendapatkan gambaran inflasi

yang paling mewakili gambaran sebenarnya ekonomi menggunakan

indeks harga implisit (IHI)

Inflasi =
( )_

F. Nilai Tukar (kurs)

1. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau kurs adalah adalah harga suatu mata uang

terhadap mata uang lainnya (Amalia: 2007). Sementara nilai tukar rupiah

adalah harga rupiah teradap mata uang negara lain. Kurs merupakan salah

satu indikator yang mempengaruhi aktifitas di pasar saham maupun uang

karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi.

Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS

memiliki pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal.

Nilai tukar didasari pada dua konsep: pertama, konsep nominal

merupakan konsep untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang

menyatakan berapa jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna



memperoleh sejumlah mata uang di negara lain. Kedua, konsep rill yang

digunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di

pasaran internasional. (Halwani, 2006:157)

Kurs rill menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan

barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang negara lain.

Terkadang kurs rill juga disebut dengan terms of trade. Jika kurs rill adalah

tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah, dan barang-barang dimestik

relatif mahal. Sebaliknya jika kurs adalah rendah, barang-barang luar negeri

relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah.

Nilai tukar yang melonjak secara drastis tak terkendali akan

menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya

terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau

menjual barangnya ke pasar ekspor oleh karena itu pengelolaan nilai mata

uang yang relatif stabil menjadi salah satu fktor moneter yang mendukung

perekonomian secara makro. (Pohan, 2008)

2. Jenis-jenis Nilai Tukar

Kurs dibedakan menjadi tiga transaksi, yaitu:

a. Kurs beli dan kurs jual

Kurs beli (bid rate) adalah kurs dimana bank bersedia untuk membeli

suatu mata uang, sedangkan kurs jual (offer rate) adalah kurs yang

ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya yang

lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs beli dan kurs jual disebut

bid offer spread atau trading margin.



b. Kurs Silang

Kurs silang (cross exchange rate) adalah kurs antara dua mata uang

yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai

pembanding. Hal ini terjadi karena kedua mata uang tersebut, salah

satu atau kebuanya tidak memiliki pasar valuta asing yang aktif,

sehingga tidak semua mata uang ditentukan mata uang lainnya.

Misalnya kurs rupiah dalam dalam mata uang Krona Swedia jarang

ditemukan, namun kurs kedua mata uang selalu tersedia dalam dollar

AS. Kurs masing-masing mata uang tersebut dapat dibandingkan

dengan US Dollar, sehingga dapat ditentukan kurs antara Rupiah dan

Krona.

c. Kurs Spot dan Kurs Forward

Spot exchange rate adalah kurs mata uang dimana mata uang asing

dapat dibeli atau dijual dengan penyerahan atau pengiriman pada hari

yang sama atau maksimal dalam 48 jam. Forward exchange rate

adalah kurs yang ditentukan sekarang untuk pengiriman sejumlah

mata uang di masa datang.

3. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini adalah arus uang

dan modal dala bentuk valas atau foreign currency antara berbagai pusat

keuangan di berbagai negara di dunia yang mengalami perkembangan yang

semakin cepat. Aliran valas yang besar cepat untuk memenuhi tuntutan

perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke

tempat yang devisit dapat terjadi karena adanya berbagai faktor atau kondisi



yang berbeda sehingga mempengaruhi kurs dan menimbulkan perbedaan

kurs masing-masing tempat.

Fluktuasi valas dipengaruhi oleh faktor fundamental. Seperti jumlah

uang yang beredar, tingkat inflasi, suku bunga, permintaan dan penawaran

asset yang terjadi di beberapa negara yang memiliki hubungan ekonomi dan

sistem keuangan internasional. Menurut Riyadi (2003) dalam Fuspita

(2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valas antara lain:

a. Perbedaan supply dan demand foreign

Valas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran

pada bursa valas. Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap

perubahan permintaan dan penawaran yang terjadi di bursa valas

tetntu akan mengubah harga atau nilai valas tersebut yang ditujukan

oleh kurs valasnya.

b. Posisi balance of payment (BOP)

Bila posisi cadangan devisa yang terdapat pada BOP bertanda positif,

kurs valas cenderung akan menurun berarti nilai domestic currency

relatif kuat atau stabil.

c. Tingkat inflasi

Meningkatkan inflasi berakibat pada penurunan nilai tukar mata uang,

karena lebih banyak yang beredar (money supply) daripada

ketersediaan barang.

d. Tingkat suku  bunga

Peningkatan suku bunga dalam negeri akan mengurangi jumlah uang

yang beredar karena orang cenderung untuk menginvestasikan



uangnya di bank, sehingga membuat persediaan uang berkurang

akibatnya kurs akan naik.

e. Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat naik sedangkan jumlah barang yang tersedia

relatif kecil, tentu impor barang naik sehingga membawa efek pada

naiknya permintaan valas yang pada akhirnya akan mempengaruhi

kurs valas.

G. Produk Domestik Bruto (PDB)

Bila menilai keadaan perekonomian suatu negara, maka lihat juga

indeks harga saham, disamping angka inflasi, neraca transaksi berjalan,

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan data-data ekonomi makro

lainnya. Jika kondisi ekonomi makro suatu negara mengalami surut, yang

ditandai dengan rendahnya pertumbuhan PDB atau terjadi penurunan PDB,

maka ini menunjukka kemampuan berproduksi dan berkonsumsi masyarakat

hegara menurun. Perusahaan-perusahaan go public adalah kelompok

masyarakat tersebut. Dengan demikian, perusahaan go public juga

mengalami penurunan kemampuan berproduksi. Selanjutnya penurunan

produksi tentu akan menurunkan tingkat pendapatan perusahaan yang

bersangkutan. Pada gilirannya, penurunan pendapatan itu akan menurunkan

kemampuannya memberikan dividen kepada para pemegang saham. yang

terakhir ini akan melahirkan opini, bahwa kinerja perusahaan tersebut jelek,

yang selanjutnya akan ditanggapi oleh menurunnya harga saham perusahaan

di Bursa Efek Indonesia. (Widoadmojo, 2004)



Kalau sebagian besar perusahaan yang sudah go public mengalami

siklus penyusutan, maka sebagian besar harga saham di bursa juga akan

menunjukkan tren yang menurun. Secara keseluruhan harga saham

perusahaan di bursa efek dicerminkan oleh indeks harga saham. dengan

demikian, penurunan pada indeks harga saham dapat dibaca sebagai

penurunan kinerja ekonomi secara nasional.

Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit

produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Produk

domestik bruto dapat pula diartikan sebagai nilai barang‐barang dan

jasa‐jasa yang diproduksikan oleh faktor‐faktor produksi milik warga negara

tersebut dan negara asing dalam satu tahun tertentu. Produk domestik bruto

dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku

dan harga tetap. Dalam menghitung pendapatan nasional diperlukan adanya

produk domestik bruto.

H. Volume Perdagangan Saham/Trading Volume Activity (TVA)

Volume perdagangan adalah banyaknya lembaran saham atau emiten

yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari bursa dengan tingkat harga

yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli saham melalui perantara

(broker) perdagangan saham di pasar modal dikenal dengan istilah lot yang

terdiri dari 100 lembar saham dalam setiap 1 lot. Berdasarkan surat

keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia, Nomor Kep-00071/BEI/11-



2013, Satu satuan perdagangan (round lot) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan

100 (seratus) Efek Bersifat Ekuitas.

Volume perdagangan saham merupakan instrument yang dapat

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi publikasi

lapran keuangan melalui parameter pergerakan aktivitas perdagangan saham

di pasar modal. Dan merupakan hal yang penting bagi investor, karena bagi

investor volume perdagangan saham menggambarkan yang diperjualbelikan

di pasar modal.

Pendekatan volume perdagangan saham ini dapat juga digunakan

untuk menguji hipotesis pasar efisien pada bentuk lemah. Hal ini terjadi

karena perubahan harga yang terbentuk belum dengan segera mencerminkan

informasi yang ada, sehingga peneliti hanya dapat mengamati reaksi pasar

melalui pergerakan aktivitas volume perdagangan saham. Perhitungan

volume perdagangan saham dilakukan dengan membandingkan jumlah

saham perusahaan yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu dengan

keseluruhaan jumlah saham perusahaan yang beredar pada kurun waktu

yang lama.

Dengan pengujian perilaku trading volume activity saham I pada

waktu t pada periode pengumuman, maka akan didapatkan bukti apakah

pengumuman berkaitan dengan meningkatnya volume perdagangan. Lebih

lanjut lagi, alat ukur trading volume activity dipergunakan untuk menguji

apakah investor individu mengetahui informasi yang diumumkan, yang

menyebabkan diperolehnya tingkat keuntungan yang lebih tinggi dalam

pembelian atau penjualan saham.



Ketika penjualan suatu saham bergerak naik dalam jumlah besar,

maka terdapat ekses berupa keinginan untuk membeli sehingga harga saham

suatu perusahaan akan ikut bergrak naik. Demikian juga ketika penjualan

saham turun dalam jumlah yang besar, maka terdapat ekses berupa

keinginan untuk menjual saham sehingga harga saham tersebut akan

bergerak turun.

Volume perdagangan saham merupakan hal yang pentng bagi

investor, karena bagi investor volume perdagangan saham menggambarkan

kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Bagi investor, sebelum

melakukan investasi atau penanaman modal hal terpenting adalah tingkat

likuiditas dari efek. (Wahyu dan Wijayanto, 2005)

I. Suku Bunga

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan

atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku bunga yang tinggi

akan mendorong orang-orang untuk menanamkan dananya di bank daripada

menginvestasikannya pada sektor produksi atau sektor industri yang

risikonya jauh lebih besar dibandingkan menanamkan uang di bank

terutama dalam bentuk deposito (Khalwati, 2004).

Sasono (2003) dalam Fuspita (2011) mendefinisikan suku bunga

adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, atau harga

dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan kan

dikembalikan pada suatu saat mendatang. Bisa juga pengertian tingkat



bunga sebagai “harga” ini dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar

apabila terjadi pertukaran antara satu rupaih di waktu yang akan datang.

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu

investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara

terbalik, cateris paribus. Jika suku bunga naik maka harga saham akan

turun, jika suku bunga turun harga saham naik, maka return investasi juga

akan naik. Kondisi seperti ini akan menarik minat investor yang sebelumnya

berinvestasi di saham untuk menindahkan dananya ke dalam deposito. Jika

senagian besan investor melakukan hal yang sama akan banyak investor

yang menjual sahamnya untuk berinvestasi dalam bentuk deposito.

Bursa dan suku bunga adalah dua faktor penting pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Bursa atau yang lebih dikenal dengan pasar

berjangka merupakan tempat atau fasilitas memperjualbelikan kontrak atas

sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang

penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang datang.

Dampak suku bunga dan bursa merupakan implikasi penting bagi pengambil

kebijakan dalam suatu perusahaan.

Tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi dalam

perekonomian, antara lain, (Sunariah:2006) dalam (Pane:2009):

a. Mempunyai daya tarik bagi penabung individu, institusi, atau lembaga

yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.

b. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi

pemerintah terhadap dana langsung investasi pada sektor-sektor

ekonomi.



c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam

mengendalikan  penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam

suatu perekonomian.

d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan

produksi. Sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk

mengontrol tingkat inflasi.

Dalam perekonomian terbuka, bukan saja faktor diatas diperlukan

namun juga faktor selisih mata uang dimestik dengan mata uang asing,

karena para investor akan lebih tertarik untuk membeli mata uang asing

daripada mata uang domestik dengan nilai yang semakin tinggi, sehingga

hal tersebut akan mempengaruhi tingkat bunga deposito.

J. Saham dalam Islam (Islamic Theory)

Menurut Huda dan Muhammad Heykal (2010:190), Islam

mengajarkan prinsip untuk menghindari al iktinaz yaitu menahan uang

(dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi

yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Allah SWT melarang seluruh

hambanya untuk memakan harta sesama secara bathil dan perintah untuk

melakukan aktifitas perniagaan yang didasari dengan rasa saling ridho di

antara para pihak terlibat, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat

An-Nisa ayat 29:














Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjadi dasar tetang cara berinvestasi yang sehat dan benar.

Islam sebagai aturan hidup mengatur swluruh sisi kehidupan umat manusia,

meawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai

dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT

dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang

harusnya diikuti oleh setiap muslim. Diantara rambu-rambu tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Terbebas dari unsur riba’

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (‘iwadh)

yang tidak dibenarkan Islam yang diisyaratkan oleh salah satu dari dua

orang yang berakad.

b. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, gharar

juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (uncertainty).

Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur

ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi.

c. Terhindar dari unsur judi (masyir)

Allah SWT telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang

dalam Al quran surat Al-Maidah ayat 90-91:
























Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu
dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

d. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan

terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan hal yang

dilarang Allah SWT.

e. Terhindar dari unsur syubhat

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktifitas investasi yang

bearoma syubhat, karena jika hal tersebut dilakukan, maka pada

hakikatnya telah terjerumus pada sesuatu yang haram, sebagaimana

yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalama sebuah



kaidah fiqih sebagai berikut, “apabila berkumpul antara yang halal dan

haram, dimenangkan yang haram”.

K. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No Penelitian Terdahulu V Dependen V Independen Hasil
Penelitian

1 Pengaruh Nilai Tukar
Rupiah, suku bunga
SBI, volume
perdagangan saham,
inflasi, dan beta saham
terhadap harga saham.
Maryanne (2009)

Harga saham Nilai tukar
rupiah
Suku bunga
SBI
Volume
perdagangan
Inflasi

Beta saham

Tidak
berpengaruh
Berpengaruh
signifikan
Bepengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
Berpengaruh
signifikan

2 Pengaruh nilai tukar
rupiah, inflasi, SBI, dan
indeks Dow Jones
terhadap pergerakan
IHSG. Pratikno (2009)

ISHG Nilai tukar
rupiah
SBI

Inflasi

Dow Jones

Berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan

3 Pengaruh Inflasi, Suku
Bunga, Kurs, Dan
Pertumbuhan PDB
Terhadap
Indeks Harga Saham
Gabungan. Surayama
Suci Kewal (2012)

IHSG Inflasi

Suku Bunga

Kurs

Pertumbuhan
PDB

Tidak
berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan



4 Pengaruh Nilai Tukar
Rupiah, Tingkat Bunga
Deposito, dan Inflasi
terhadap Harga Saham.
Desi Yora Nengsih
(2006)

Harga saham Nilai tukar
rupiah
Tingkat bunga
deposito
Inflasi

Berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan

5 Pengaruh nilai tukar
rupiah, volume
perdagangan, inflasi,
dan tingkat suku bunga
terhadap perubahan
harga saham pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.
Ibnu Athaillah (2010)

Harga saham Nilai tukar
rupiah

Volume
perdagangan
Inflasi

Suku bunga

Tidak
berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan

6 Pengaruh Nilai Tukar,
Volume Perdagangan,
Tingkat Suku Bunga,
dan Inflasi Terhadap
Harga Saham Seluruh
Perusahaan di BEI.
Fenny Dwi Agustina
(2009)

Harga saham Nilai tukar
rupiah

Volume
perdagangan
Suku bunga

Inflasi

Tidak
berpengaruh
signifikan
Berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan
Tidak
berpengaruh
signifikan

Sumber : Data diolah

L. Hipotesis

1. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, PDB, dan

Volume Perdagangan Saham secara Parsial terhadap Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG)

Inflasi merupakan kecenderungan tejadinya peningkatan produk

secara keseluruhan. Tingkat inflasi menunjukkan bahwa adanya tingkat

kenaikan harga umum, dimana nilai uang sebagai refleksi tingkat harga



umum tidak stabil. Kaitan inflasi dengan harga saham menurut Sasono

(2003) dalam Fuspita (2011), pemodal dalam mencermati harga valuta asing

khususnya Dollar Amerika dilakukan dengan melihat kondisi tingkat inflasi

di dalam negeri guna pengambilan keputusan investasinya.

Inflasi yang tinggi akan berdampak pada melonjaknya biaya modal

perusahaan. Melonjaknya biaya modal tampa diimbangi peningkatan

penjualan yang dapat dinikmati perusahaan, akan mengurangi laba

perusahaan sehingga deviden yang akan dibayarkan berkurang atau rugi.

Selain itu investor lebih cenderung berinvestasi ke pasar uang atau deposito

dibandingkan di pasar modal. Hal ini mengakibatkan harga saham turum

secara signifikan.

Untuk membuktikan pengaruh inflasi terhadap harga saham dapat

dilihat dari penelitian yang dilakukan Efni (2007), Pratikno (2009) dan

Liauw (2012) Hasil penelitian mereka menunjukkan secara parsial inflasi

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Apabila inflasi meningkat

maka harga saham akan mengalami penurunan dan sebaliknya apabila

inflasi menurun maka harga saham mengalami pengingkatan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maryanne (2009) dan

Kewal (2011), membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan

antara variabel independen inflasi dengan variabel dependen, yaitu harga

saham. Karena pada saat inflasi investor lebih memilih tidak ingin

berspekulasi dan cenderung menunggu kondisi inflasi stabil. (Maryanne,

2009)



Nilai tukar rupiah dirasakan sangat penting pada saat ini karena

perekonomian dan bisnis telah terjadi di lintas negara, dan karena setiap

negara memikili mata uang yang berbeda, maka kebutuhan pada nilai

pertukaran pada satuan mata uang semakin penting.

Studi mengenai hubungan antara nilai tukar rupiah dan reaksi pasar

saham telah banyak dilakukan. Dalam kondisi normal dimana fluktuasi kurs

tidak terlalu tinggi, hubungan kurs dan pasar modal adalah positif, teptapi

jika depresiasi/apresiasi kurs, maka hubungan kurs dengan pasar modal

akan berkorelasi negatif. Risiko dari fluktuasi nilai tukar Rupiah beserta hal-

hal yang mempengaruhinya tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku

pasar modal atau mempengaruhi harga saham perusahaan-perusahaan yang

menjual sekuritas di pasar modal.

Nilai tukar merupakan mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam

mata uang negara lainnya (Sukirno, 2004). Pengaruh nilai tukar dengan

harga saham adalah dimana saat nilai tukar asing terdepresiasi maka harga

saham akan naik dan pada saat nilai tukar asing mengalami apresiasi maka

harga saham turun.

Pengaruh nilai tukar terhadap saham dapat juga dilihat dari penelitian

yang dilakukan Pratikno (2006), Kewal (2012) dan Fuspita (2011).

Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah

berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Tingginya nilai tukar

mata uang asing akan mendorong para investor untuk lebih memilih

berinvestasi di pasar uang (mata uang asing) dengan resiko yang kecil



daripada di pasar modal dengan resiko yang lebih besar yang

mengakibatkan turunnya harga saham secara signifikan. Sebaliknya apabila

nilai mata uang asing turun maka harga saham akan naik.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Efni (2007), Maryanne

(2009), dan Athaillah (2010) menyatahan bahwa tidak ada pengaruh nilai

tukr yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini karena pada saat nilai

tukar rupiah mengalami terdepresiasi, investor lebih memilih untuk tidak

berspekulasi dan menunggu nilai tukar membaik.

Tingkat suku bunga juga faktor yang mempengaruhi harga saham. Hal

ini disebabkan karena seorang investor dalam memilih alternatif investasi

akan cenderung memilih investasi yang lebih menguntungkan. Jika tingkat

suku bunga lebih tinggi daripada peningkatan harga saham maka akan lebih

menguntungkan  memilih investasi yang bebas resiko seperti obligasi

daripada investasi saham (Samsul, 2006).

Peningkatan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu

investasi. Perubahan suku bugna akan mempengaruhi harga saham secara

terbalik, cateris paribus. Jika suku bunga naik maka harga saham akan

turun, return investasi turun. Sebaliknya jika suku bunga turun maka harga

saham naik, return investasi juga akan naik

Penelitian yang dilakukan Fuspita (2011) dan Liauw (2011). Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Kewal (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel

suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.



Berdaarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga yang

tinggi akan menyebabkan jatuhnya harga saham, karena investor lebih

memilih mendepositokan uangnya. Sebaliknya suku bunga yang rendah

akan meningkatkan harga saham karena investor memilih berinvestasi di

pasar modal.

Estimasi PDB akan menentukan perkembangan perekonomian. PDB

berasal dari jumlah barang konsumsi yang bukan termasuk barang modal.

Dengan meningkatnya jumlah barang konsumsi menyebabkan

perekonomian bertumbuh, dan meningkatkan skala omset penjualan

perusahaan, karena masyarakat yang bersifat konsumtif. Dengan

meningkatnya omset penjualan maka keuntungan perusahaan juga

meningkat. Peningkatan keuntungan menyebabkan harga saham perusahaan

tersebut juga meningkat, yang berdampak pada pergerakan IHSG. Namun

pada penelitian Kewal (2012), tidak terdapat pengaruh PDB terhadap nilai

tukar.

Volume perdagangan merupakan salah satu faktor teknis yang cukup

mempengaruhi harga saham. kegiatan penjualan dan pembelian saham

(perdagangan) di suatu bursa saham akan ditafsir sebagai tanda pasar akan

membaik karena peningkatan volume perdagangan yang diikuti dengan

peningkatan harga saham merupakan gejala yang berada dalam kondisi

baik.

Aktifnya kegiatan di pasar modal dapat dilihat dari tingkat volume dan

frekuensi perdagangan yang terjadi. Jika transakasi penjualan dan pembelian

saham di pasar sangat tinggi maka pasar akan merespon positif dan kondisi



ini sangat baik bagi perkembangan harga saham, dimana harga saham

masing-masing emiten akan sangat bervariatif.

Pengaruh volume perdagangan terhadap harga saham dapat dilihat

dari penelitian Agustina (2009), Maryanne (2009), dan Athaillah (2010),

hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa volume perdagangan

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Volume perdagangan

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan

penelitian Yuvita (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa volume

perdagangan tidak bepengaruh signifikan terhadap harga saham.

Berdasarkan uraian di atas maka diturunkan hipotesis:

H1 : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, PDB, dan Volume

Perdagangan Saham berpengaruh secara Parsial terhadap Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG)

2. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, PDB, dan

Volume Perdagangan Saham secara Simultan terhadap Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG)

Menurut Tandelin (2010), pertumbuhan PDB, laju inflasi, tingkat suku

bunga, nilai tukar uang dan volume perdagangan adalah faktor-faktor

ekonomi makro yang berpengaruh terhadap harga saham. Teori ini terbukti

oleh penelitian Ibnu Athaillah (2010) bahwa nilai tukar rupiah, volume

perdagangan, inflasi, dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap

harga saham. Pada penelitian Kewal (2012), disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, kurs rupiah, pertumbuhan PDB secara

simultan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.



Maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, PDB, dan Volume

Perdagangan Saham secara Simultan terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dibuat suatu model

penelitian yang menggambarkan pengaruh antara variabel independen yaitu:

inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, PDB, dan volume perdagangan

terhadap variabel dependen yaitu harga saham seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Penelitian

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Inflasi (X1)

Nilai Tukar (X2)

Volume Perdagangan (X5)

Suku Bunga (X3) IHSG (Y)

PDB (X4)




