
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks harga adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan suatu

peristiwa dibandingkan dengan suatu peristiwa lainnya. Angka Indeks Harga

Saham adalah angka – angka yang menjadi ukuran situasi pasar modal, yang

dapat digunakan untuk membandingkan peristiwa dan sebagai alat analisis. Indeks

Harga Saham Gabungan adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur

kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Maksud dari

gabungan seluruh saham ini adalah kinerja saham yang dimasukkan dalam

perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut (Sunariyah, 2006).

Menurut Sunariyah (2006) Indeks harga saham gabungan menggambarkan suatu

rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh

saham, sampai pada tanggal tertentu.

IHSG BEI atau JSX CSPI merupakan IHSG yang dikeluarkan oleh BEI. IHSG

BEI ini mengambil hari dasar pada tanggal 10 Agustus 1982 dan

mengikutsertakan semua saham yang tercatat di BEI. IHSG BEI diperkenalkan

pertama kali pada tanggal 01 April 1983 yang digunakan sebagai indikator untuk

memantau pergerakan saham. Indeks ini mencakup semua saham biasa maupun

saham preferen di BEI.
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Menurut Ana Ocktavia (2007), di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 5 (lima)

jenis indeks, sebagai berikut:

1. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.

Semua perusahaan yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan)

sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang

disebut JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification).

2. Indeks LQ-45, terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa

kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai

likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari

saham-saham tersebut.

3. Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham

yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk

jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

4. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau juga dikenal dengan Jakarta

Composite Index (JSI), mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan

saham preferen yang tercatat di BEI.

5. Indeks Harga Saham Individual (IHSI), merupakan indeks untuk masing-

masing saham yang didasarkan pada harga dasarnya. Dari berbagai jenis indeks

harga saham tersebut, dalam penelitian ini hanya menggunakan indeks harga

saham gabungan (IHSG) sebagai obyek penelitian karena IHSG merupakan

proyeksi dari pergerakan seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat

di BEJ. Indeks Harga Saham Gabungan pertama kali diperkenalkan pada
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tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga semua saham yang

tercatat di Bursa Efek Jakarta baik saham biasa maupun saham preferen.

Dalam menghitung IHSG ada dua metode yang dapat digunakan, kedua metode

tersebut yaitu:

1. Metode rata – rata (Average Method)

Metode ini menggunakan metode dimana harga pasar saham-saham yang masuk

dalam indeks tersebut dijumlah kemudian dibagi dengan suatu faktor pembagi

tertentu.

Rumus IHSG dengan metode rata – rata adalah:

IHSG =

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan.

= Harga saham pasar

Divisor = Suatu nilai pembagi

Divisor ini merupakan suatu faktor pembagi, dimana faktor pembagi ini harus

dapat beradaptasi terhadap perubahan harga saham secara teoritis karena aksi

emitem seperti right issue, stock split dan lain – lain. Ada yang menggunakan

divisor dengan rumus:

Divisor =

= Harga saham dasar
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Disini  divisor merupakan total dari seluruh harga dasar (base price) saham –

saham yang tergabung dalam indeks yang bersangkutan. IHSG ditentukan sebesar

100% pada suatu tanggal tertentu. Tanggal tersebut hari dasar perhitungan indeks.

Pada hari dasar inilah harga dasar disamakan dengan harga pasar, sehingga

menghasilkan IHSG adalah 100%.

2. Metode Tertimbang (weighted average method)

Merupakan suatu metode yang menambahkan bobot dalam perhitungan indeks

harga pasar saham dan harga dasar saham. Pembobotan yang dilakukan dalam

perhitungan indeks pada umumnya adalah jumlah saham yang dikeluarkan. Ada

dua ahli yang mengemukakan metode perhitungan indeks secara tertimbang,

yaitu:

a. Metode Paasche

Menurut Paasche jumlah saham yang dikeluarkan oleh emiten saham yang

bersangkutan pada saat perhitungan indeks akan memberikan hitungan yang lebih

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebab banyak saham yang dikeluarkan

sangat berpengaruh terhadap likuiditas suatu saham yang likuid akan memberikan

pengaruh besar terhadap pasar bursa efek secara keseluruhan. Rumus Paasche

adalah sebagai berikut :

IHSG =

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan

= Harga pasar saham

= Jumlah saham yang dikeluarkan
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= Harga dasar Saham

Dalam rumus Paasche tersebut diatas, merupakan rumus dari market

capitalization (kapitalisasi pasar). Jadi disini merupakan jumlah dari kapitalisasi

pasar seluruh saham yang tergabung dalam indeks yang bersangkutan. Sedangkan

merupakan rumus dari base value (nilai dasar). Jadi disini berarti

jumlah seluruh base value dari saham-saham yang tergabung dalam indeks yang

bersangkutan. Jadi rumus Paasche ini memperbandingkan kapitalisasi pasar

seluruh saham dengan nilai dasar seluruh saham yang tergantung dalam suatu

indeks. Dalam hal ini makin besar kapitalisasi suatu saham, maka akan

memberikan pengaruh yang sangat besar jika terjadi perubahan harga pada saham

yang bersangkutan.

b. Metode Laspeyers

Perbedaan rumus Paasche dengan rumus Laspeyeres terletak pada jumlah

sahamnya. Laypeyeres menggunakan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari

dasar dan tidak berubah selamanya walaupun ada pengeluaran saham baru.

Sedangkan, Paasche menggunakan jumlah saham yang berubah/bertambah jika

ada pengeluaran saham baru. Rumus Laspeyers adalah sebagai berikut:

IHSG =

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan

= Harga pasar saham

= Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar
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= Harga dasar Saham

Pendekatan lain yang digunakan dengan menggabungkan kedua metode tersebut

adalah :

a. Pendekatan Drobish

Menurut Drobish, rata – rata dari kedua metode tersebut merupakan metode

terbaik, sehingga Drobish menggabungkan kedua rumus tersebut seperti berikut :

IHSG =

b. Pendekatan Irving Fisher

Sedangkan menurut Irving Fisher, akar kuadrat dari perkalian kedua metode

tersebut merupakan pendekatan yang terbaik.

IHSG =
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B. Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Teori dari Dow yang memuat pergerakan harga saham adalah suatu bentuk

analisis teknis yang mencakup beberapa aspek rotasi sektor. Teori ini berasal dari

255 Wall Street Journal editorial yang ditulis oleh Charles H. Dow (1851-1902).

Dua tahun sesudah Charles Dow dan partnernya Edward Jones mendirikan Dow

Jones & Company pada 1882, tepatnya pada 3 Juli 1884, Dow menerbitkan rata-

rata harga saham gabungan yang terdiri atas sebelas saham (Sembilan perusahaan

kereta api dan dua perusahaan manufaktur). Kala itu Dow merasa bahwa

kesebelas perusahaan ini bisa memberikan indikasi tentang kondisi ekonomi AS.

Pada tahun 1897, Dow memutuskan bahwa dua indeks yang terpisah akan lebih

baik lagi dalam mengindikasikan kondisi ekonomi AS, dan dibuatlah Industrial

Index yang terdiri ataas 12 saham, dan railroad index yang terdiri atas 20 saham.

Memasuki 1928, telah berkembang menjadi 30 saham, dan hingga kini dikenal

dengan sebutan Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pada tahun 1922, William

Peter Hamilton (associate Charles Dow dan penerusnya di Wall Street Journal)

memilih dan menerbitkan prinsip Dow dalam bukunya yang berjudul The Stock

Market Barometer. Pada 1932, Robert Rhea kemudian mengembangkan teori

tersebut lebih jauh dalam bukunya yang berjudul Dow Theory.

Saat ini The Dow Jones Industrial Average (DJIA) masih merupakan barometer

yang sangat penting untuk mengukur kinerja Pasar Modal. Saat ini DJIA terdiri

dari 30 perusahaan, di mana penambahan jumlah saham itu merefleksikan

perkembangan dan perubahan ekonomi Amerika. Misalnya pada tahun 1999,

Microsoft (simbol: MSTF) perusahaan pembuat software terbesar di dunia dan
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intel (simbol: INTC) perusahaan pembuat micro processor ditambahkan ke dalam

index, sebagai cerminan dari meningkatnya pengaruh industri berbasis teknologi

tinggi pada pasar modal Amerika. Seorang investor dapat menggunakan index

untuk mengukur perubahan nilai saham perusahaan anggota index dengan cara

membandingkan kinerja hari ini dengan kinerja sebelumnya (bisa kemarin, bulan

lalu, tahun lalu, dan seterusnya).

Beberapa index dikhususkan untuk mencerminkan kinerja berbagai sektor

tertentu, dan beberapa index dikhususkan untuk mencerminkan kinerja

perusahaan-perusahaan terbesar, seperti The Dow Jones Industrial Average

(DJIA), sering kali disebut Dow 30, karena index ini terdiri dari 30 saham.

Dengan naiknya Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) berarti kinerja

perekonomian Amerika Serikat ikut membaik, sebagai salah satunya negara

tujuan ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun

aliran modal masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal

(Sunariyah, 2006).
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C. Minyak Dunia

Minyak Bumi yang belum dikelolah dikenal pula sebagai minyak mentah dan

banyak ditemukan di dasar laut dan batuan, minyak mentah terbentuk dari

penguraian tanaman dan hewan selama berjuta tahun yang terjadi di bawah

permukaan bumi, minyak mentah adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan

cairan yang mudah terbakar dan berwarna hitam yang keluar dari sumur minyak

yang terlebih dahulu di bor. Minyak mentah memiliki karakteristik dan kekentalan

yang bervariasi, hal ini terlihat dari perbedaan dalam warna, bau, sifat, struktur

molekul dan kualitas yang disebabkan oleh lokasi  yang berbeda dari ladang

minyak seluruh dunia, dan kualitas yang berbeda ini yang membuat suatu jenis

minyak mentah hanya cocok diproses menjadi produk tertentu seperti bensin,

solar dan lainnya.

Minyak mentah atau crude oil merupakan salah satu energi yang sangat vital saat

ini. Hal ini dikarenakan hasil olahan minyak mentah merupakan sumber energi.

Jenis-jenis minyak tersebut seperti West Texas Intermediate (WTI) atau lebih

dikenal dengan light-sweet, Brent Bland, OPEC Basket price dan Russian Export

Blend.

Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, pada

umumnya yang digunakan menjadi standar adalah West Texas Intermediate atau

Brent. Minyak mentah yang diperdagangkan di West Texas Intermediate (WTI)

adalah minyak mentah yang berkualitas tinggi. Minyak mentah tersebut berjenis

light-weight dan memiliki kadar belerang yang rendah. Minyak jenis ini sangat

cocok untuk dijadikan bahan bakar, ini menyebabkan harga minyak ini dijadikan
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patokan bagi perdagangan minyak di dunia. Harga minyak mentah di WTI pada

umumya lebih tinggi lima sampai enam dolar daripada harga minyak OPEC dan

lebih tinggi satu hingga dua dolar dibanding harga minyak Brent.

Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia. Saat ini

patokan harga minyak mentah yang umum digunakan adalah West Texas

Intermediate (WTI) atau light-sweet. Minyak mentah yang diperdagangkan di

West Texas Intermediate (WTI) adalah minyak mentah yang berkualitas tinggi.

Hal ini dikarenakan minyak mentah tersebut memiliki kadar belerang yang rendah

dan sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar, sehingga harga minyak ini

dijadikan patokan bagi perdagangan minyak di dunia. Harga minyak mentah di

WTI pada umumya lebih tinggi lima sampai enam dolar daripada harga minyak

OPEC dan lebih tinggi satu hingga dua dolar dibanding harga minyak Brent

(useconomy.about.com). Hal inilah yang menjadi alasan harga minyak WTI

menjadi ukuran standar bagi perdagangan minyak di Amerika.

Harga minyak Brent merupakan campuran dari 15 jenis minyak mentah yang

dihasilkan oleh 15 ladang minyak yang berbeda di Laut Utara. Kualitas minyak

mentah Brent tidak sebaik minyak mentah WTI, meskipun begitu masih tetap

bagus untuk disuling menjadi bahan bakar. Harga minyak mentah Brent menjadi

patokan di Eropa dan Afrika. Harga minyak Brent lebih rendah sekitar satu hingga

dua dolar dari harga minyak WTI, tetapi lebih tinggi sekitar empat dolar dari

harga minyak OPEC (en.wikipedia.org).

Dalam penelitian ini satuan ukuran minyak mentah yang digunakan adalah barel.

Sedangkan mata uang yang digunakan sebagai alat tukar adalah dolar Amerika
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Serikat. Salah satu alasan pemilihan dolar AS sebagai alat tukar minyak adalah

karena mata uang dolar AS dikenal hampir diseluruh dunia

Harga minyak OPEC merupakan harga minyak campuran dari negara-negara yang

tergabung dalam OPEC, seperti Algeria, Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia, Dubai,

Venezuela, dan Mexico. OPEC menggunakan harga ini untuk mengawasi kondisi

pasar minyak dunia. Harga minyak OPEC lebih rendah karena minyak dari

beberapa negara anggota OPEC memiliki kadar belerang yang cukup tinggi

sehingga lebih susah untuk dijadikan sebagai bahan bakar.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi harga minyak dunia antara lain :

1) Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang ditentukan oleh OPEC.

2) Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di kilang – kilang

minyak Amerika Serikat dan yang tersimpan dalam cadangan makanan

strategis.

3) Permintaan minyak dunia, ketika musim panas, permintaan minyak

diperkirakan dari perkiraan jumlah permintaan oleh maskapai penerbangan

untuk perjalanan wisatawan. Sedangkan ketika musim dingin, diramalkan

dari ramalan cuaca yang digunakan untuk memperkirakan permintaan

potensial minyak untuk penghangat ruangan.

Saat ini transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh

perdagangan saham sektor pertambangan. Kenaikan harga minyak sendiri secara

umum akan mendorong kenaikan harga saham sektor pertambangan. Hal ini
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disebabkan karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu kenaikan

harga bahan tambang secara umum. Ini tentu mengakibatkan perusahaan

pertambangan berpotensi untuk meningkatkan labanya. Kenaikan harga saham

pertambangan tentu akan mendorong kenaikan IHSG.

Seiring dengan munculnya negara-negara industri baru maka kebutuhan minyak

mentah akan semakin tinggi. Dengan naiknya permintaan minyak mentah secara

langsung akan mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Hal ini jika dikaitkan

dengan aktivitas perekonomian maka harga minyak akan berpengaruh terhadap

perekonomian suatu negara. Tingkat volatilitas saham-saham dari sektor

pertambangan pada 2012 tercatat paling tinggi dibandingkan saham-saham dari

sektor lainnya.

Witjaksono (2010) mengemukakan bahwa kenaikan harga minyak secara umum

akan mendorong kenaikan harga saham sektor pertambangan. Hal ini disebabkan

karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu kenaikan harga bahan

tambang secara umum. Hal ini mengakibatkan perusahaan pertambangan

berpotensi untuk meningkatkan labanya. Kenaikan harga saham pertambangan

tentu akan mendorong kenaikan IHSG.
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D. Harga Emas Dunia

Sejak tahun 1968, harga emas yang dijadikan patokan seluruh dunia adalah harga

emas berdasarkan standar pasar emas London (en.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 :

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 tersebut kepada 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
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tercapainya titik keseimbangan. Ketika harga sudah pasti, maka Presiden akan

mengakhiri rapat dan mengatakan “There are no flags, and we're fixed”.

Proses penentuan harga emas dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pukul 10.30

(harga emas Gold A.M) dan pukul 15.00 (harga emas Gold P.M). Harga emas

ditentukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Poundsterling Inggris, dan

Euro. Pada umumnya Gold P.M dianggap sebagai harga penutupan pada hari

perdagangan dan sering digunakan sebagai patokan nilai kontrak emas di seluruh

dunia.

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, 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 indeks harga saham di negara yang bersangkutan karena

aksi jual yang dilakukan investor.
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E. Inflasi

Salah satu fenomena moneter yang sangat penting dan yang sering dijumpai di

hampir semua negara di dunia adalah inflasi, secara ringkas definisi inflasi adalah

kecenderungan dari meningkatnya harga-harga yang terus menerus. Adapun

pengertian inflasi adalah suatu proses ketidakseimbangan yang dinamis yaitu,

tingkat harga yang terus-menerus mengalami kenaikan selama periode tertentu

(Nasution, 2006).

Pakar ekonomi Milton Friedman menyatakan bahwa inflasi merupakan bagian

dari ekonomi moneter, seperti dijelaskanya dalam tulisan bahwa ìinflasi selalu dan

di manapun merupakan fenomena moneterî (Mankiw, 200).

Inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara

terus-menerus sepanjang waktu (Venieris dan Sebold; 1978 dalam Nanga. 2001).

Berhubungan dengan pengertian inflasi ini, mereka membedakan tingkat inflasi

dan indeks harga. Tingkat inflasi adalah persentase perubahan di dalam tingkat

harga, sedangkan indeks harga itu sendiri adalah mengukur biaya dari sekelompok

barang tertentu sebagai persentasi dari kelompok yang sama pada periode awal.

Secara umum, dikenal ada tiga indeks harga (Nanga, 2001), yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya

sekelompok barang-barang dan jasa di pasar.
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2. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI)

Indeks Harga produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku

(raw material), produk antara (intermediate products), dan peralatan modal dan

mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahan.

3. GNP Deflator

GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan antara GNP

nominal dan GNP riil dikaitkan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang-barang

dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang di peroleh ketika output

dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Oleh karena itu, GNP riil juga

sering disebut GNP berdasarkan tahun dasar, sedangkan GNP nominal adalah

GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Dalam beberapa literatur disebutkan versi yang berbeda, di mana aliran inflasi

dibagi menjadi; Klasik, Keynesian, Monetaris, dan Ekspektasi. Teori Inflasi

Klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang beredar,

yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai mata uang dengan jumlah

uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari

pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan

harga.

Menurut Klasik, Inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak

kredit dibandingkan dengan volume transaksi (Gilarso, 1986). Pendapat Klasik

tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Inflasi = f ( Jumlah uang yang beredar, kredit )

Teori Klasik mengenai inflasi dapat dianalisis dalam kerangka teoritis kuantitas

uang dengan mengunakan persaman pertukaran (aquation of exchange),MV = PY.

Kaum Klasik mengasumsikan bahwa perekonomian berada dalam tingkat

kesempatan kerja penuh (full employment), yang berarti variabel Y dalam

persaman pertukaran adalah tetap. Selain itu, kaum klasik juga mengasumsikan

variabel V adalah konstan. Dengan asumsi V dan Y yang tetap, maka kaum

Klasik lebih jauh mengatakan bahwa kenaikan di dalam jumlah uang beredar (Ms)

akan menyebabkan perubahan yang proposional dalam variabel tingkat harga (P).

Penyebab timbulnya inflasi atau kenaikan harga menurut kaum Klasik adalah

karena kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, inflasi

menurut mereka gejala atau fenomena moneter. Hal yang serupa juga

dikemukakan oleh kaum Monetaris yang mengklaim inflasi tu sebagai fenomena

moneter dan bahkan variabel kecepatan perputaran uang (V) itu adalah stabil dan

konstant. Tetapi kaum monetaris berbeda dengan kaum Klasik di mana mereka

mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar (Ms) tersebut juga

berpengaruh terhadap output dan kesempatan kerja. Jadi tidak berpengaruh

terhadap tingkat harga (P) sebagaimana dikemukakan oleh kaum Klasik (Nanga,

2001).
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Teori inflasi Keynes menyatakan bahwa kecepatan perputaran uang (V),

merupakan sesuatu yang bersifat dapat berubah-ubah. Hal ini berbeda dengan

kaum Klasik dan Monetaris yang menyatakan konstan. Karena V dapat berubah-

ubah, maka apabila terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar (Ms) tidak akan

menyebabkan perubahan di dalam tingkat harga (P). Penekanan Keynes

variabiltas output dan jangka pendek juga memberi kontribusi terhadap

pandangan bahwa inflasi bukanlah murni sebagai fenomena moneter.

Berbeda dengan kaum Klasik yang mengasumsikan perekonomian selalu dalam

kondisi ful employment. Keynes sebaliknya mengatakan bahwa penganguran

dapat saja terjadi pada jangka panjang. Dengan adanya pengangguran, maka

kenaikan dalam jumlah uang yang beredar (Ms) kecuali dalam kasus ekstrim akan

menyebabkan tingkat harga maupun tingkat output mengalami kenaikan. Dengan

kenaikan output tersebut, kenaikan tingkat harga akan menjadi lebih kecil dari

kenaikan di dalam jumlah uang beredar, meskipun kecepatan perputaran uang

beredar itu konstan.

Di dalam model Keynesian, jumlah uang yang beredar (Ms) hanyalah salah satu

faktor penentu tingkat harga. Namun di dalam jangka pendek, terdapat banyak

faktor lain menurut Keynesian yang mempengaruhi tingkat harga seperti

pengeluaran konsumsi rumah tanga (C), pengeluaran pemerintah (G), pengeluaran

investasi (I), dan pajak (T).

Seperti halnya dengan kaum Klasik dan Monetaris, para ahli ekonomi Keynesian

kontemporer percaya bahwa inflasi merupakan fenomena moneter sehingga

mereka menempatkan pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang beredar
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sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat inflasi. Teori ekspektasi,

menurut Dornbusch (194) bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju

inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Aliran Ekspektasi

Rasional (Rational Expectation atau Ratex) adalah ramalan optimal mengenai

masa depan dengan mengunakan semua informasi yang ada.

Pengertian rasional adalah satu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan

berdasarkan informasi yang ada, artinya secara sederhana teori ekspektasi dapat

dinotasikan menjadi:

Inflasi sendiri didefinisikan sebagai kondisi apabila tingkat harga-harga dan

biaya-biaya umum naik, harga bahan bakar minyak, dan sebagainya. Kebalikanya,

adalah deflasi di mana harga-harga dan biaya-biaya secara umum menurun

(Samuelson, 1992).
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F. BI Rate

1. Pengertian BI Rate.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Inflation Targeting Framework bahwa BI

Rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (stance)

dari kebijakan moneter Bank Indonesia. BI Rate adalah suku bunga instrumen

sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur)

triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali

ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama. Dari pengertian

tersebut terlihat jelas bahwa BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan

moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa

respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak

berubahnya BI Rate tersebut.

Sedangkan menurut Dahlam Siamat dalam bukunya yang berjudul Manajemen

Lembaga Keuangan Kebijakan moneter dan Perbankan menyebutkan bahwa

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank

Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai

sinyal (stance) kebijakan moneter.(Dahlan siamat, 2005:139)

Dari pengertian yang dikeluarkan oleh Dahlan Siamat tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa Bi Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk

mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI-1 bulan hasil lelang OPT

(Operasi Pasar Terbuka) berada disekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI-1

bulan tersebut diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar Bank
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(PUAB), suku bunga deposito dan kredit serta suku bunga jangka waktu yang

lebih panjang.

2. Mekanisme Penetapan BI Rate.

BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan

Gubernur (RDG) triwulanan setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Dalam

kondisi tertentu, jika dipandang perlu, Bi Rate dapat disesuaikan dalam RDG pada

bulan-bulan yang lain. Pada dasarnya perubahan BI Rate menunjukkan penilaian

Bank Indonesia terhadap perkiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran

Inflasi yang ditetapkan. Pelaku pasar dan masyarakat akan mengamati penilaian

Bank Indonesia tersebut melalui penguatan dan transparansi yang akan dilakukan,

antara lain dalam Laporan Kebijakan Moneter yang disampaikan secara

triwulanan dan press release bulanan.

Operasi Moneter dengan BI Rate dilakukan melalui lelang mingguan dengan

mekanisme variabel rate tender dan multiple price allotments.(Dahlan

Siamat,2005:140), Dengan demikian sinyal respon kebijakan moneter melalui BI

Rate yang ditetapkan oleh Bank indonesia akan diperkuat melalui berbagai

transaksi keuangan di pasar keuangan. Untuk meningkatkan efektifitas

pengendalian likuiditas di pasar, Bank Indonesia akan memperkuat operasi

moneter harian melalui instrumen Fine-Tune Operations (FTO) dengan

underlying instrument SBI dan SUN.(Dahlan Siamat, 2005;140)

Proses Penetapan respon kebijakan moneter dalam hal ini BI Rate:

1. Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG triwulanan.
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2. Respon kebijakan moneter diharapkan untuk periode satu triwulan kedepan.

3. Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan efek

tunda (Lag) kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi.

4. Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter dapat

dilakukan dalam RDG bulanan. (Bank Indonesia dalam Inflation Targeting

Framework)

Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam penetapan respon kebijakan tersebut

adalah :

1. BI Rate merupakan respon  bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan agar

dapat tetap berada pada sasaran yang telah dirtetapkan. Perubahan BI Rate

dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya dipandang

telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.

2. BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secrara diskresi dengan

mempertimbangkan :

a. Rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam

model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi.

b. Berbagai informasi lainnya seperti leading indocators, expert opinion, asesmen

faktor resiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil riset ekonomi dan kebijakan

moneter. (Bank Indonesia dalam Inflation Targeting Framework).
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3. Strategi Komunikasi BI Rate.

Untuk lebih memudahkan masyarakat memahami tentang kebijakan moneter

Bank Indonesia yang dilihat dari perubahan BI Rate, maka dilakukan berbagai

strategi komunikasi terhadap masyarakat  Tujuan strategi komunikasi ini menurut

Dahlan Siamat adalah untuk membantu secara bertahap menurunkan dan

mengarahkan ekspektasi inflasi di masyarakat ke sasaran inflasi yang ditetapkan.

Hal ini menjadi sangat penting karena di Indonesia pengaruh dari ekspetasi inflasi

sebagai faktor penyebab inflasi, disamping dampak administered prices, volatile

foods dan pengaruh langsung nilai tukar (direct exchange rate pass-trough).

Selain melalui press release dan konferensi pers yang secara reguler

mengumumkan keputusan RDG, penguatan strategi komunikasi tersebut

dilakukan melalui penerbitan Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan. Di

dalamnya akan memuat assesmen menyeluruh Bank Indonesia mengenai

perkembangan terkini makroekonomi, inflasi, kondisi moneter, prakiraan inflasi

kedepan, dan respon kebijakan moneter yang diperlukan untuk membawa inflasi

ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Strategi komunikasi lain yang lazim dipraktekan oleh bank-bank sentral yang

menerapkan ITF (Inflation Targeting Framework) adalah dengan penjelasan-

penjelasan Dewan Gubernur mengenai kebijakan moneter di berbagai kesempatan

maupun publikasi dan penjelasan mengenai kerangka kebijakan moneter yang

baru, proses inflasi di Indonesia, proses perumusan kebijakan moneter, model-

model prakiraan ekonomi, maupun operasi operasi moneter. Selain itu juga

melalui media elektronik dan juga website Bank Indonesia.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan

oleh Bank Indonesia adalah melalui :

1. Press Realease.

2. Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan.

3. Publikasi dan penjelasan Dewan Gubernur.

4. Media elektronik.

5. Situs resmi Bank Indonesia.

Selain strategi komunikasi terhadap masyarakat, diperlukan juga koordinasi

dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dapat sejalan dengan kebijakan umum pemerintah.

Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di

negara tersebut cukup tinggi. Dengan adanya inflasi yang tinggi akan

menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi riil masyarakat sebab nilai uang

yang dipegang masyarakat berkurang. Ini akan menyebabkan konsumsi

masyarakat atas barang yang dihasilkan perusahaan akan menurun pula. Hal ini

tentu akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan sehingga akan

mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya akan

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut (Sunariyah,2006)
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G. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. M1

M1 sering disebut sebagai uang dekat (near money), meliputi uang kartal dan

uang giral atau demand deposits. Uang kartal digunakan masyarakat untuk

pembayaran tunai dalam perekonomian yang terdiri dari uang kertas dan uang

logam. uang giral tidak dipegang masyarakat secara langsung. Uang giral

diterbitkan oleh bank umum yang berupa rekening giro, simpanan berjangka,

warkat terdiri dari cek, bilyet giro, nota kredit, wesel bank untuk transfer, surat

bukti peneriman transfer, nota kredit, dan nota debit.

2. M2

M2 atau uang dalam arti luas sering disebut dengan likuiditas perekonomian

adalah M1 ditambahkan dengan uang kuasi (quasi money), yang terdiri dari

deposito berjangka denominasi kecil, surat berharga pasar uang, rekening antar

bank, rekening tabungan dan rekening tabungan valuta asing milik swasta

domestik.

3. M3

M3 terdiri dari M2, deposito berjangka jumlah besar, surat berharga pasar uang.

Berbagai teori permintaan uang telah dikembangkan oleh beberapa ahli/ilmuwan.

Salah satu teori yang banyak ditelaah dan dibahas oleh sejumlah ekonom dunia

adalah teori Keynessian. Menurut John Maynard Keynes, permintaan terhadap

uang merupakan tindakan rasional. Meningkatnya permintaan uang akan

menaikkan suku bunga. Investasi pada surat berharga (obligasi) pada saat suku



42

bunga naik akan mengakibatkan kerugian capital gain, dari sisi lain apabila suku

bunga turun, permintaan surat berharga akan naik. terdapat tiga macam tujuan

seseorang memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan

spekulasi.

Permintaan uang tunai untuk tujuan transaksi menunjukkan jumlah uang tunai

yang diminta untuk tujuan membiayai transaksi/pengeluaran yang sifatnya

tertentu (perbulan) membayar dalam jumlah tetap dan rutin. Permintaan uang

tunai untuk berjaga-jaga menunjukkan uang tunai yang diminta untuk bertujuan

untuk tujuan membiayai transaksi/pengeluaran yang sifatnya bukan rutin dan

bukan spekulatif. Jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan

berjaga-jaga dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan. Artinya semakin

besar tingkat pendapatan semakin besar pula jumlah uang tunai yang diminta

untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, dan sebaliknya.

Permintaan uang tunai untuk tujuan spekulasi menunjukkan jumlah uang tunai

yang diminta untuk tujuan membiayai transaksi/pengeluaran yang sifatnya

spekulatif. Misalnya membeli surat berharga (obligasi) atau saham. Jumlah uang

tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi dipengaruhi secara negatif oleh suku

bunga. Artinya semakin tinggi suku bunga semakin sedikit jumlah uang tunai

yang diminta untuk tujuan spekulasi, dan sebaliknya. Sehingga jumlah uang yang

beredar akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja saham.
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H. Teori Permintaan Aset

Teori permintaan aset menyatakan bahwa dengan asumsi semua hal konstan maka

kemakmuran (wealth), ekspektasi return (expected return), dan liquidity akan

memiliki hubungan positif, sementara tingkat rasio (risk) memiliki hubungan

negatif dengan jumlah aset yang diminta.

Kemakmuran (wealth), merupakan jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh

individu termasuk didalamnya adalah semua jenis aset. Ketika kemakmuran

bertambah hal ini berarti jumlah sumber daya alam yang dimiliki untuk

mendapatkan aset juga bertambah. Sehingga dapat dkisimpulkan bahwa kenaikan

tingkat kemakmuran akan menaikkan permintaan akan aset.

Ekspektasi dari imbal hasil (expected return) merupakan hasil yang bisa

didapatkan dari memegang aset tersebut dibandingkan dengan aset yang lain.

Ketika kita memutuskan membeli aset maka keputusan kita itu akan dipengaruhi

oleh ekspektasi seberapa besar aset tersebut bisa memberikan kita keuntungan

dikemudian hari. Ketika memegang satu jenis aset yang memberikan keuntungan

yang lebih besar sementara aset lain tidak mengalami perubahan maka akan

dipastikan keinginan kita untuk memegang aset tersebut akan bertambah (dengan

harapan kita akan dapat keuntungan yang lebih besar).

Risk merupakan tingkat ketidakpastian dari return yang akan diterima dari aset

yang dipegang dibandingkan dengan aset lain. Hal ini bisa dibayangkan dengan

seolah-olah kita memegang 2 jenis aset yang pertama adalah saham yang

memberikan hasil (return) 20% akan tetapi return ini berfluktuasi beriringan

dengan kinerja perusahaan dan perekonomian dan aset yang lain, yaitu obligasi,
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memberikan return 15% dengan tingkat tetap meski perekonomian resesi

misalnya, maka orang akan cenderung menginginkan aset dengan tingkat risiko

yang lebih rendah yaitu obligasi. Karena meskipun mendapatkan return yang

lebih rendah akan tetapi lebih pasti. Saham mungkin bisa memberi return 20%

tetapi karena adanya ketidak pastian maka bisa saja return-nya hanya 10% (lebih

rendah dari return aset obligasi).

Likuiditas, merupakan tingkat seberapa cepat suatu aset bisa dijadikan cash

dengan biaya yang rendah. Likuid ketika memiliki banyak calon pembeli (peminat

yang bersedia untuk membeli). Rumah adalah suatu contoh aset yang kurang

likuid karena cukup sulit mencari pembelinya karena sifat rumah/tanah memiliki

nilai yang relatif besar sehingga orang akan lebih hati – hati dalam memilih

rumah/tanah. Biaya untuk menjualnya pun relatif besar (meliputi biaya makelar,

notaris dan lain-lain). Kebalikanya adalah obligasi pemerintah, aset ini merupakan

aset yang liquid karena mudah untuk diuangkan dengan biaya yang rendah karena

jumlah peminat yang relatif banyak.
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I. Teori Investasi

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang membutuhkan pembentukan

modal (investasi) yang besar untuk pembangunan disegala bidang kehidupan

karena pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis di

dalam proses pembangunan ekonomi, bahkan pembentukan modal disebut sebagai

“kunci utama menuju pembangunan ekonomi” ( Jhinghan, ML,1996).

Menurut Francis (1991), investasi adalah penanaman modal yang diharapkan

dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Reilly (2003)

mengatakan, investasi adalah komitmen satu dollar dalam satu periode tertentu,

akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan:

waktu dana tersebut akan digunakan, tingkat inflasi yang terjadi, ketidakpastian

kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi-definisi di atas,

dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan

kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan

tingkat resiko tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Investasi dalam bentuk aset riil

(real assets) yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu

mulia dan sebagainya. Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas

(marketable securities financial assets) yaitu investasi dalam bentuk surat-surat

berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh

suatu lembaga/perorangan tertentu (Marcus,1995).

Namun dalam berinvestasi terdapat pula resiko yang kemungkin muncul. Menurut

Francis (1991) resiko didefinisikan sebagai kesempatan/kemungkinan timbulnya
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kerugian (risk is the chance/probability of loss). Berdasarkan pengertian di atas,

dapat disimpulkan bahwa resiko investasi merupakan suatu kemungkinan yang

terdiri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan tidak kembalinya dana yang

diinvestasikan pada suatu instrumen investasi tertentu atau dengan kata lain,

merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam

suatu investasi.

Semua jenis investasi selalu punya resiko, tidak ada investasi yang bebas resiko,

resiko selalu melekat pada tiap investasi besar atau kecil dan juga dapat dikatakan

bahwa hasil yang tinggi resikonya juga tinggi sehingga diperlukan pemahaman

atas resiko yang berkaitan dengan alternatif sarana investasi yang dapat terdiri dari

resiko likuiditas, ketidakpastian hasil, kehilangan hasil, penurunan nilai investasi

sampai resiko hilangnya modal investasi tersebut.
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J. Teori Reksa Dana

Menurut Darmadhi dan Fakhrudin (2001) yang dimaksud reksa dana adalah

“sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal,

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu

dan pengetahuan yang terbatas”. Selanjutnya reksa dana menurut buku A Guide to

Understanding Mutual Funds (1998) adalah “Mutual Funds is a company that

invest in a diversified portofolio securities”.

Adapun pengertian reksa dana menurut undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun

1995, pasal 1 ayat (27), Reksa dana dapat didefinisikan sebagai berikut: “Reksa

Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer

investasi”.

Reksa dana muncul karena umumnya investor mengalami kesulitan untuk

melakukan investasi sendiri secara terpisah pada berbagai efek yang ada.

Kesulitan yang dihadapi investor antara lain menyangkut kemampuan dan

pengalaman untuk melakukan berbagai analisa dan memonitor kinerja efek

maupun kondisi pasar secara terus-menerus yang menyita banyak waktu dan

tenaga. Disamping itu dibutuhkan pula dana yang relatif besar untuk dapat

melakukan investasi pada berbagai surat berharga yang ditawarkan oleh pasar.

Di luar negeri, terdapat bermacam istilah yang digunakan untuk reksa dana.

Misalnya di Amerika Serikat, reksa dana dikenal dengan istilah Mutual Fund, Di

Inggris dikenal dengan sebutan Unit Trust, sedangkan di Jepang disebut sebagai

Investment Trust.
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Adapun manfaat reksa dana bagi investor reksa dana memiliki manfaat bagi

investor, antara lain: terdapat akses untuk melakukan investasi pada instrumen-

instrumen investasi yang sulit dilakukan sendiri seperti saham, obligasi, dan

lainnya. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi relatif kecil, prosedur

investasi sangat mudah, biaya transaksi murah, adanya kesempatan untuk

melakukan diversifikasi investasi yang sulit dilakukan sendiri, misalnya karena

keterbatasan dana yang dimiliki investor, pengelolaan investasi pada portofolio

reksa dana dilakukan secara profesional oleh manajer investasi yang telah

berpengalaman serta administrasi investasi yang dilakukan oleh bank kustodian

sehingga investor relatif terbebas dari pekerjaan menganalisa, memonitor serta

mengelola administrasi investasi yang rumit, hasil investasi dari reksa dana

berbentuk kontrak investasi kolektif bukan merupakan objek pajak karena

kewajiban pajak telah dipenuhi oleh reksa dana, likuiditas upaya reksa dana

tergolong tinggi karena reksa dana dapat dibeli dan dicairkan setiap hari bursa

melalui manajer investasi.

Berdasarkan bentuk hukum reksa dana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-undang

pasar modal No.8 tahun 1995, menyebutkan bahwa bentuk hukum reksa dana

terbagi atas dua yaitu :  Pertama, Reksa Dana berbentuk perseroan (PT) Reksa

Dana berbentuk perseroan adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya secara

khusus menghimpun dana dengan cara menjual saham reksa dana, dan selanjutnya

dana yang diperoleh dari penjualan saham reksa dana tersebut diinvestasikan pada

berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang seperti

saham-saham, surat utang obligasi, deposito dan lain-lain. Pada PT. Reksa Dana

ini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha adalah direksi PT. Reksa Dana,
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manajer investasi dan bank kustodian; setelah memperoleh pernyataan efektif dari

Bapepam, PT. Reksa Dana dapat menjual saham reksa dana melalui penawaran

umum.

Kedua, reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak

antara manajer investasi dengan bank konstudian yang mengikat pemegang unit

penyertaan dimana manajer imvestasi diberikan wewenang untuk mengelola

portofolio infestasi kolektif dan bank konstodian diberi wewenang untuk

melaksanakan penitipan kolektif. Pembentukan jenis reksa dana KIK hanya dapat

dijalankan apabila telah melewati proses penandatanganan kontrak antara manajer

investasi dan bank kustodian di depan notaris. Kontrak ini menerangkan hak dan

kewajiban yang harus dilakukan manajer investasi dan bank kustodian dan

sebaliknya, prosedur kontrak pada reksa dana perseroan dilakukan antara manajer

investasi dan direksi perseroan.

Menurut Rahardja (2004), Berdasarkan sifat investasinya, reksa dana terdiri dari

tiga jenis yaitu: Growth Fund : reksa dana ini mempunyai portofolio investasi

yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang tinggi. Jenis

investasinya mempunyai sifat volatilitas yang cukup tinggi, seperti investasi di

instrumen saham. Stable Fund : reksa dana ini menggunakan jenis portofolio

investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang stabil. Jenis

investasinya mempunyai sifat volatilitas yang agak kurang, seperti investasi di

instrumen obligasi. Safety Fund : reksa dana ini lebih mengutamakan keamanan

atas dana investasi dan tidak menyukai adanya volatilitas harga atau

ketidakstabilan pendapatan dari instrumen investasinya. Manajer Investasi reksa
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dana jenis ini cenderung melakukan investasi di instrumen pasar uang, seperti

deposito.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dari segi portofolio

investasinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi: reksa dana Pasar Uang (Money

Market Funds) reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang

bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah

untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Secara umum, efek yang

masuk ke dalam kategori ini meliputi deposito, SBI, dan efek pasar uang lainnya.

Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fix Income Funds) Reksa Dana jenis ini

melakukan investasinya sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk

efek bersifat hutang. Reksa Dana ini melakukan resiko yang relatif lebih besar

daripada reksa dana pasar uang dan biasanya memberikan penghasilan dalam

bentuk bunga seperti obligasi. Tujuan reksa dana ini adalah memberikan tingkat

pengembalian yang stabil.

Reksa Dana Saham (Equity Funds) Reksa Dana jenis ini melakukan investasi

sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya ke dalam efek berbentuk ekuitas

(saham), sehingga resikonya lebih tinggi dibandingkan kedua jenis reksa dana di

atas, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pula.

Reksa Dana Campuran (Mix Funds) Reksa Dana jenis ini melakukan investasinya

pada efek bersifat hutang maupun efek bersifat ekuitas dengan proporsi alokasi

yang lebih fleksibel.
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Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebagai satuan nilai asset reksa dana ukuran dari nilai

suatu portofolio efek suatu reksa dana adalah Nilai Aktiva bersih (NAB) atau net

asset value (NAV). Dengan demikian permintaan produk reksa dana dapat dilihat

dari NAB masing-masing reksa dana yang menjadi satuan dari nilai asset suatu

reksa dana. Nilai Aktiva Bersih suatu reksa dana dapat berfluktuasi walaupun

fluktuasi reksa dana tersebut tidak sesering dan sebesar fluktuasi saham.

Secara umum NAB suatu reksa dana sangat tergantung terhadap kinerja skuritas

yang menjadi portofolio reksa dana yang bersangkutan yaitu apabila harga pasar

dari asset-asset yang menjadi portofolio reksa dana mengalami kenaikan, maka

secara otomatis NAB reksa dana yang bersangkutan juga akan mengalami

kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya para investor juga perlu

memahami bahwa total NAB suatu reksa dana merupakan cerminan nilai

sebenarnya dari dana masyarakat pemodal yang ditanamkan dalam reksa dana

pada suatu periode, dan dihitung oleh pihak independen, yaitu bank kustodian

(Simatupang, 2010).



52

K. Teori Saham

Penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari saham, yang merupakan mayoritas

komponen penyusun portofolio reksa dana saham. Simatupang (2010) dalam

bukunya yang berjudul Investasi Saham dan Reksa dana menyatakan pengertian

dari saham adalah surat berharga yang menunjukkan adanya kepemilikan

seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham. Misalnya

seseorang memiliki saham perusahaan X adalah merupakan bukti bahwa orang

tersebut turut menyertakan modal terhadap perusahaan X.

Ada berbagai definisi saham yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun

berbagai buku-buku teks, antara lain:

Saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan

(Gitman, 2000). Saham adalah selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari

sebagian perusahaaan (Bernstein,1995). Saham adalah suatu sekuritas yang

memiliki klaim terhadap pendapatan dan asset sebuah perusahaan. Sekuritas

sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang

peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga

disebut instrumen keuangan (Mishkin, 2001).

Saham memiliki beberapa karakteristik, antara lain: dividen dibayarkan sepanjang

perusahaan memperoleh laba, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang

saham (one share one vote), memiliki hal terakhir (junior) dalam hal pembagian

kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah

semua kewajiban perusahaan dilunasi, memiliki tanggung jawab terbatas terhadap
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klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya, hak untuk mengalihkan kepemilikan

sahamnya (Fakhruddin & Adianto, 2001).

Adapun masing-masing jenis saham yang bersifat kepemilikan yang di jelaskan

Simatupang (2010) yaitu Saham Biasa (Common Stocks) Saham biasa yaitu

merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap hak atas

harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi dan paling

junior atas hak pembagian dividen. Saham Preferen (Preferred Stocks) Saham

preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi

dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga

obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki

investor. Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang

ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen dipandang

sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing

dengan obligasi di pasar. Walaupun demikian, obligasi perusahaan menduduki

tempat yang lebih senior dibanding dengan saham preferen.

Menurut Sawidji (1996) harga saham dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : Harga

Nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan

oieh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besaraya harga

nominal membenkan arti penting saham karena deviden minimal biasanya

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. Harga Perdana harga ini merupakan pada

waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar

perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten. Dengan demikian

akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat
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biasanya imtuk menentukan harga perdana. Harga pasar adalah harga jual dari

investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham

tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten daii

penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga

inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada

transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan

perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media

lain adalah harga pasar.

Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan

Brigham (1993) adalah proyeksi laba per lembar saham, saat diperoleh laba,

tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas,

serta kebijakan pembagian deviden. Faktor lainnya yang dapat mempengarahi

pergerakan harga saham adalah kendala eksternai seperti kegiatan perekonomian

pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham. Investasi haras henar-benar

menyadari bahwa di samping akan memperoleh keuntimgan tidak menutup

kemungkinan mereka akan mengalami kerugian. Keuntungan atau kerugian

tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisis keadaan harga

saham rnerapakan penilaian sesaat yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk

diantaranya kondisi (performance) dari perusahaan, kendala-kendala eksteraal,

kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor

dalam menganalisis investasi saham. Menurut Sawidji (1996) : "Faktor utama

yang menyebabkan harga saham adalah persepsi yang berbeda dari masing-

masing investor sesuai dengan informasi yang didapat".
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Saham terkenal dengan karakteristik high risk-high return, artinya saham

merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun

juga berpotensi resiko tinggi. Saham memungkinkan pemodal untuk mendapatkan

return atau keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat

membuat pemodal mengalami kerugian besar dalam waktu singkat.

Menurut Fabozzi terdapat dua jenis risiko investasi pada saham yaitu: risiko

sistematik (systematic risk) dan resiko nonsistematik (nonsystematic). Risiko

sitematik mengacu pada risiko pasar yaitu ketidakpastian hasil perolehan investasi

yang dipengaruhi oleh faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat

suku bunga dan kondisi politik sehingga risiko sitematik ini mempengaruhi

perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, sedangkan risiko nonsistematik sering

disebut risiko unik adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis

dari industri tertentu.

Adapun risiko investasi saham lainnya yang dikemukakan Tyipto, dan Fakhruddin

(2001) yaitu : Tidak mendapat dividen, perusahaan akan membagikan dividen jika

operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak

dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dengan

demikian potensi keutungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh

kinerja perusahaan tersebut. Capital loss dalam aktivitas perdagangan saham,

tidak selalu pemodal mendapatkan capital gain alias keuntungan atas saham yang

dijualnya. Adakalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih

rendah dari harga beli. Dengan demikian seorang pemodal mengalami capital loss.
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Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang

makin besar seiring dengan terus menurunnya harga saham, maka investor harus

rela menjual saham dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah cut

loss.

Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu

saja akan berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai

dengan peraturan pencatatan saham di bursa efek, maka jika suatu perusahaan

bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan

dikeluarkan dari bursa atau di-delist. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka

pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibanding kreditor atau

pemegang obligasi, artinya setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, terlebih

dahulu dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih

terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham.

Saham di-delist dari bursa (Delisting) Resiko lain yang dihadapi para pemodal

adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan bursa efek atau di-

delist. Suatu perusahaan di-delist dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk

seperti mengalami kerugian beberapa tahun. Saham yang telah di-delist tentu saja

tidak lagi diperdagangkan di bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di luar

bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual

biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. Saham disuspend

Disamping dua resiko diatas maka resiko lain yang juga mengganggu para

pemodal untuk melakukan aktivitasnya, yaitu jika suatu saham di-suspend alias

dihentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek dalam waktu singkat. Hal
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tersebut dilakukan otoritas bursa jika misalnya suatu saham mengalami lonjakan

harga yang luar biasa yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara

perdagangan saham tersebut untuk kemudian dimintakan konfirmasi kepada

perusahaan tersebut atau kejelasan informasi lainnya, sedemikian hingga

informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi.

Random walk merupakan istilah yang pertama kali muncul dalam koresponden di

Nature yang membahas mengenai bagaimana strategi yang optimal untuk mencari

orang mabuk yang ditinggalkan di tengah lapangan. Caranya adalah dengan mulai

mencari di tempat pertama kali orang mabuk itu ditempatkan sebab orang tersebut

akan berjalan dengan arah yang tidak tertebak dan acak (Mills, 1999).

Teori ini menyatakan bahwa perubahan harga suatu saham atau keseluruhan pasar

yang telah terjadi tidak dapat digunakan untuk memprediksi gerakan di masa akan

datang. Penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1959) menyatakan bahwa

perubahan harga saham tidak tergantung satu sama lain dan mempunyai distribusi

probabilitas yang sama (Mills, 1999).

Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa harga saham bergerak ke arah yang

acak dan tidak dapat diperkirakan. Jadi tidak mungkin seorang investor dapat

memperoleh return melebihi return pasar tanpa menanggung risiko lebih.

Hal ini juga memberikan arti bahwa selisih antara harga pada periode tertentu

dengan harga pada periode yang lainnya bersifat acak. Selisih tersebut merupakan

price return saham, yang dalam jangka waktu tertentu memenuhi persyaratan

bahwa rata-ratanya adalah nol. Artinya volatilitas saham tidak akan mempunyai

trend yang signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama.
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Trend sendiri merupakan arah umum yang sedang terjadi pada pasar. Arah ini

dapat bergerak secara mendatar, naik atau turun. Trend mendatar terjadi ketika

rangkaian peak dan through gelombang-gelombang secara beruntun membentuk

garis horisontal. Trend naik terjadi ketika serangkaian peak dan through yang ada

selalu melampaui peak dan through sebelumnya, sedangkan pada trend turun

terjadi sebaliknya, yaitu peak dan through yang ada selalu berada di bawah peak

dan through sebelumnya (Murphy, 1999).

L. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara Gold dengan IHSG

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. 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 (Adrienne Roberts FT Personal Finance, October 27th 2001, p

14). Ketika banyak investor yang mengalihkan portofolionya investasi kedalam

bentuk emas batangan, hal ini akan mengakibatkan turunnya indeks harga saham

di negara yang bersangkutan karena aksi jual yang dilakukan investor.
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2. Hubungan antara DJIA dengan IHSG

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

Indeks yang lain adalah Nasdaq Composite dan Standard & Poor’s 500. Indeks ini

merepresentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Indeks ini

dapat menggambarkan mengenai bagaimana performa perekonomian Amerika.

Perusahaan yang tercatat di Indeks Dow Jones merupakan perusahaan besar yang

telah beroperasi secara global. Dengan naiknya Indeks Dow Jones ini berarti

kinerja perekonomian Amerika Serikat ikut membaik. Sebagai salah satu negara

tujuan ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun

aliran modal masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal

(Sunariyah, 2006).

3. Hubungan antara Minyak Dunia (WTI) dengan IHSG

Saat ini di Bursa Efek Indonesia, nilai kapitalisasi perusahaan tambang yang

tercatat di IHSG mencapai 13,9% dari nilai kapitalisasi seluruh perusahaan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Selain itu berdasarkan data

Bursa Efek Indonesia (BEI) per 17 Desember 2009, transaksi perdagangan saham

didominasi oleh sektor pertambangan sekitar 39,7%. Mengingat pergerakan IHSG

banyak didorong oleh saham-saham yang aktif diperdagangkan (id.wikipedia.org),

maka kenaikan harga minyak dunia secara langsung maupun tidak langsung akan

mendorong kenaikan harga saham perusahaan tambang. Hal ini tentunya akan

mendorong kenaikan IHSG pula.
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4. Hubungan antara BI Rate dengan IHSG

Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga BI rate sebagai salah

satu instrumen untuk mengendalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan cukup

tinggi maka Bank Indonesia akan menaikkan BI rate untuk meredam kenaikan

inflasi. Perubahan BI rate akan memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar

keuangan. Apabila BI rate naik maka secara langsung akan meningkatkan beban

bunga. Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan mendapatkan

dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga.

Kenaikan BI rate ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan sehingga dapat

memberikan pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan.

Selain kenaikan beban bunga, BI rate yang tinggi dapat menyebabkan investor

tertarik untuk memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan

BI Rate akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat suku

bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat

pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentu investor akan mengalihkan

dananya ke deposito. Terlebih lagi investasi di deposito sendiri merupakan salah

satu jenis investasi yang bebas resiko. Pengalihan dana oleh investor dari pasar

modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-besaran

sehingga akan menyebabkan penurunan indeks harga saham. Bagi masyarakat

sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut

cukup tinggi. Dengan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya

tingkat konsumsi riil masyarakat sebab nilai uang yang dipegang masyarakat

berkurang. Ini akan menyebabkan konsumsi masyarakat atas barang yang

dihasilkan perusahaan akan menurun pula. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat
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pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan

perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham

perusahaan tersebut (Sunariyah, 2006).

5. Hubungan antara Inflasi dengan IHSG

Inflasi merupakan suatu variabel makroekonomi yang dapat sekaligus

menguntungkan dan merugikan suatu perusahaan. Menurut Samuelson dan

Nordhaus (2001) pada dasarnya inflasi yang tinggi tidak disukai oleh para pelaku

pasar modal karena akan meningkatkan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi

perusahaan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dalam negeri sehingga

berdampak pada kinerja perusahaan dan hal ini dapat terlihat dari harga

sahamnya.

6. Hubungan antara Jumlah Uang beredar (m2) terhadap IHSG

Menurut Mohamad Samsul (2006), jika jumlah uang yang beredar meningkat

maka tingkat bunga akan menurun dan harga saham naik sehingga pasar menjadi

bergerak secara menyeluruh mengalami kenaikan (Bullish). Jika tingkat bunga

naik, harga saham akan turun dan pasar modal dapat mengalami pergerakan

secara menyeluruh mengalami penurunan (bearish). Namun demikian, besarnya

dampak kenaikan atau penurunan bunga terhadap harga saham tergantung pada

seberapa besar perubahan bunga tersebut.
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M. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai faktor – faktor dalam

negeri dan luar negeri terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, antara

lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,

Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks

Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG”

Judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Minyak
Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225,
dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG

Penulis Ardian Agung Witjaksono (2009)
Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

tingkat suku bunga domestik, kurs valuta asing, kondisi
perekonomian internasional, siklus ekonomi suatu negara,
tingkat inflasi, peraturan perpajakan, jumlah uang yang
beredar.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi.

Kesimpulan variabel Tingkat Suku Bunga SBI, dan Kurs Rupiah
berpengaruh negatif terhadap IHSG. Sementara variabel
Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Indeks Nikkei
225 dan Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap
IHSG.
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Tabel 2. Ringkasan Penelitian “Pengaruh Fluktuasi Kurs Valuta Asing dan
Indeks Harga Saham Luar Negeri Terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)”

Judul Pengaruh Fluktuasi Kurs Valuta Asing dan Indeks Harga
Saham Luar Negeri
Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa
Efek Indonesia
(BEI)

Penulis D JULIONS ROMANZA - 2012

Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

variabel bebas yaitu Kurs mata uang
asing dan Indeks Harga Saham Asing. variabel terikat yaitu
nilai penutupan IHSG di BEI.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda

Kesimpulan Indeks Harga Saham Dow Jones (DJIA) memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) sedangkan Indeks Harga Saham Singapore
Exchange (SSI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel 3. Ringkasan Penelitian “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) di Bursa Efek
Indonesia”

Judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan
Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) di Bursa Efek
Indonesia

Penulis Deddy Azhar Mauliano (2009)
Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

Indeks Bursa Asing (Dow Jones, NYSE, FTSE, STI, Nikkei,
Hang Seng, KOSPI, dan KLSE serta Harga Minyak Dunia)
sebagai variabel faktor ekternal luar negeri serta nilai tukar
Rupiah atas dollar Amerika, tingkat Suku Bunga (SBI), dan
Inflasi sebagai variabel faktor internal dalam negeri.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi.
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Kesimpulan tujuh variabel yang mempengaruhi IHSG dan yang dapat
dijadikan sebagai predictor untuk memprediksi pergerakan
IHSG, variabel tersebut adalah Indeks Dow Jones Amerika
(DJIA), Indeks KOSPI Korea (KS11), Indeks Hang Seng
Hongkong (HSI), Indeks Kuala Lumpur Stock Exchange
Malaysia (KLSE), Tingkat Suku Bunga (SBI), Inflasi dan
Pergerakan Harga Minyak Dunia.

Tabel 4. Ringkasan Penelitian “Dampak Perubahan Kurs Rupiah dan Indeks
Harga Saham Dow Jones di New York Stock Exchange terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta”

Judul Dampak Perubahan Kurs Rupiah dan Indeks Harga Saham
Dow Jones di New York Stock Exchange terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta

Penulis Ruhendi dan Johan Arifin
(2003)

Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

Nilai tengah kurs Rupiah, Indeks Dow Jones, dan Indeks
Harga Saham Gabungan.Metode regresi berganda dengan
metode kuadrat terkecil

Kesimpulan Nilai kurs Rupiah dan Indeks Dow Jones memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap IHSG
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Tabel 5. Ringkasan Penelitian “Pengaruh inflasi, suku bunga, kurs,  dan
pertumbuhan PDB terhadap  Indeks Harga Saham Gabungan”

Judul Pengaruh inflasi, suku bunga, kurs,  dan pertumbuhan PDB
terhadap  Indeks Harga Saham Gabungan.

Penulis Suramaya Suci Kewal (2012)
Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

Inflasi, Suku bunga, kurs dan PDB
Alat analisis yang digunakan adalah regresi.

Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa kurs Rupiah terhadap
Dollar Amerika memiliki pengaruh yang negatif dan
signifikan terhadap IHSG dengan koefisien regresi sebesar‐0,081, t = ‐4,331, dan p = 0,000.

Tabel 6. Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh tingkat Inflasi, tingkat
suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta”

Judul Analisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga RBI
dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta

Penulis Trisnadi Wijaya (2011)
Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

Inflasi, SBI dan nilai tukar
Alat analisis yang digunakan adalah regresi.

Kesimpulan Inflasi memiliki nilai positif dan signifikan terhadap
pergerakan IHSG, sedangkan RBI dan nilai tukar
berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG.
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Tabel 7. Ringkasan Penelitian “Analisis faktor-faktor  yang mempengaruhi

IHSG di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2007-2011”

Judul Analisis faktor-faktor  yang mempengaruhi IHSG di Bursa
Efek Indonesia Periode tahun 2007-2011

Penulis Bambang Sukono (2011)
Jenis Data Time Series
Model dan
Alat
Analisis

Tingkat suku bunga SBI, Kurs tengah BI, Jumlah Uang
beredar, inflasi dan DJIA
Alat analisis yang digunakan adalah regresi.

Kesimpulan SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG, Kurs tengah BI
tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG, Jumlah uang
beredar berpengaruh signifikan terhadap IHSG, Inflasi
berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dan DJIA
berpengaruh signifikan terhadap IHSG.


