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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis 

 

1.  Pasar Modal 

Pasar modal (capital market)  merupakan sebuah aktivitas sebagaimana pasar 

pada umumnya di mana di dalam pasar modal aktivitas pertemuan antara para 

pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal dilakukan dengan 

perantaraan broker atau pialang efek.  Pemilik modal adalah mereka atau 

pihak yang memiliki modal atau yang lazim disebut sebagai investor, 

sedangkan yang membutuhkan modal adalah perusahaan atau pihak yang 

akan menjual saham, obligasi dan instrumen pasar modal lainnya.   

 

Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan atau sekuritas yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri (Darmadji, 2001).  Pasar modal merupakan alternatif 

penghimpun dana selain sistem perbankan.  Menurut undang‐undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan 

pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
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dengan efek (Bapepam.go.id, 2006).  Pasar modal pada hakikatnya juga 

merupakan jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim atau hak 

jangka panjang, penambahan aset finansial atau hutang pada saat yang sama 

juga memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio 

investasinya melalui pasar sekunder (Anoraga, 2001). 

 

Pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan.  Terkait fungsinya dalam ekonomi, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari para investor yang menanamkan 

dananya (lendders) kepada para eminten yang menerbitkan efek di pasar 

modal (borrower).  Fungsi ekonomi yang terjadi dalam hal ini dilakukan oleh 

para perantara keuangan seperti perbankan ataupun perusahaan-perusahaan 

yang menyediakan jasa broker.  Sedangkan fungsi keuangan dilakukan 

dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh borrowers dan lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil 

yang diperlukan untuk investasi. 

 

Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder.  

Adapun pasar perdana merupakan pasar dimana efek diperdagangkan untuk 

pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek.  Pada pasar perdana, 

saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor 

oleh pihak penjamin emisi (underwriter) melalui perantara pedagang efek 

(broker-dealer) yang bertindak sebagai agen penjual saham.  Proses ini biasa 

disebut dengan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).  

Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar dimana efek yang telah tercatat 
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di bursa efek diperdagangkan.  Pasar sekunder memberikan kesempatan 

kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di 

bursa. 

 

2.  Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal merupakan sebuah pasar dari instrumen keuangan jangka 

panjang yang memiliki peranan sangat penting bagi perekonomian suatu 

negara.  Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

memerlukan dana.  Sebagai pertemuan pemilik modal dan pihak yang 

membutuhkan modal, praktis dana yang ada di pasar modal merupakan dana-

dana yang dapat dikatakan sebagai dana murah.  Dana tersebut menjadi 

murah, karena pemilik modal dalam sebuah aktivitas pasar modal dalam 

menyalurkan dana dengan menukarkan sebagian dana yang dimiliki dengan 

sejumlah saham.  Praktis dengan membeli saham tersebut, pemilik modal 

(investor) tidak mengenakan bunga terhadap modal yang diberikan kepada 

issuer/emiten.  Dengan kata lain investor menjadi pemegang saham (pemilik 

dari perusahaan). 

 

Sebagai pemilik berarti investor menyetorkan dana yang sebanding dengan 

jumlah kepemilikan sahamnya.  Karena sifatnya setoran modal, dengan 

demikian bagi perusahaan tersebut menjadi sangat murah, sebab tidak ada 

kewajiban mengembalikan dana yang telah disetor.  Begitu juga dengan 
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pengembalian dalam bentuk bunga, sama sekali tidak ada.  Jadi dana yang 

diperoleh dari investor itu benar-benar murah, dan bisa optimal 

dikembangkan untuk menjalankan operasional perusahaan.  Pengembalian 

kepada pemegang saham nantinya dalam bentuk dividen, atau meningkatknya 

harga saham atau yang biasa disebut dengan capital gain (selisih harga beli 

dengan harga jual saham atau efek). 

 

Kepemilikan saham oleh masyarakat melalui pasar modal dapat menjadikan 

masyarakat sebagai penikmat keberhasilan perusahaan melalui pembagian 

dividen dan peningkatan harga saham yang diharapkan.  Kepemilikan saham 

oleh masyarakat juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

pengelolaan perusahaan melalui pengawasan langsung oleh masyarakat. 

 

Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal antara 

lain: 

1. Saham 

Saham adalah klaim ekuitas atas laba bersih dan aset perusahaan 

(Mishkin, 2008).  Saham didefinisikan sebagai surat berharga yang 

dijadikan sebagai bukti penyertaan atau kepemilikian modal individu 

ataupun sebuah institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga, 2001). 

2. Hipotek 

Hipotek adalah pinjaman kepada sektor rumah tangga atau perusahaan 

untuk membeli rumah, tanah, atau struktur riil lainnya, dimana struktur 

atau tanah itu sendiri berfungsi sebagai jaminan untuk peminjam. 
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3. Obligasi Korporat 

Obligasi ini merupakan obligasi jangka panjang yang diterbitkan 

perusahaan-perusahaan dengan peringkat kredit yang sangat kuat.  

Obligasi ini umumnya memberikan pembayaran bunga kepada para 

pemegangnya dua kali dalam setahun dan membayarkan nominalnya 

ketika jatuh tempo. 

4. Obligasi Pemerintah 

Obligasi ini merupakan instrumen jangka panjang yang diterbitkan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

5. Surat Utang Negara 

Intrumen ini merupakan instrumen jangka panjang yang diberikan 

pemerintah juga untuk membiayai defisit anggaran. 

 

3.  Indeks Harga Saham 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa juga semakin meningkat.  Salah satu informasi yang 

diperlukan tersebut adalah harga saham sebagai cerminan dari pergerakan 

harga saham di pasar modal.  Indeks harga saham merupakan indikator utama 

yang menggambarkan pergerakan harga saham.  Di pasar modal sebuah 

indeks diharapkan memiliki lima fungsi (BEI, 2008) yaitu:  

1.  Sebagai indikator tren pasar, 

2.  Sebagai indikator tingkat keuntungan, 

3.  Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio, 
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4.  Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, dan 

5.  Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

 

Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang 

tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982.  Jumlah nilai pasar adalah total 

perkalian setiap saham yang tercatat di bursa kecuali untuk perusahaan yang 

berada dalam program restrukturisasi dengan harga di BEI pada hari tersebut.  

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut: 

      
∑ 

 
                  ... (2.1) 

dimana p adalah harga penutupan di pasar reguler, x adalah jumlah saham, 

dan d adalah nilai dasar dengan nilai dasar 100. 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
∑                                  

∑                            
     ...(2.2) 

 

Perhitungan indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di bursa yang 

terjadi melalui sistem perdagangan lelang.  Nilai dasar akan disesuaikan 

secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain 

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

tambahan emiten baru, right issue, partial/company listing, waran, obligasi 

konversi dan juga delisting.  Dalam hal terjadi stock split, nilai dasar dari 

dividen saham tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak terpengaruh.  Harga 

saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar 

reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. 

 

Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan 

perdagangan setiap harinya.  Dalam waktu dekat, diharapkan perhitungan 

http://id.wikipedia.org/wiki/10_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1982
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IHSG dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit, hal 

ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomasi diimplementasikan 

dengan baik. 

 

Ada beberapa macam pendekatan atau metode perhitungan yang digunakan 

untuk menghitung indeks, yaitu: 

a. Menghitung rata‐rata (arithmetic mean) harga saham yang masuk dalam 

anggota indeks; 

b.Menghitung (geometric mean) dari indeks individual saham yang masuk 

anggota indeks; 

c. Menghitung rata‐rata tertimbang nilai pasar.  Umumnya semua IHSG 

(composite) menggunakan metode rata‐rata tertimbang termasuk di bursa 

efek indonesia (BEI, 2008). 

 

Seluruh indeks yang ada di BEI menggunakan metode perhitungan yang 

sama, yaitu metode rata‐rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat.  

Perbedaan utama yang terdapat pada masing‐masing indeks adalah jumlah 

emiten dan nilai dasar yang digunakan untuk penghitungan indeks.  Misalnya 

untuk Indeks LQ45 menggunakan 45 saham untuk perhitungan indeks 

sedangkan Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan 30 saham untuk 

perhitungan indeks.  Indeks‐indeks tersebut ditampilkan terus menerus 

melalui display wall di lantai bursa dan disebarkan ke masyarakat luas oleh 

data vendor melalui data feed. 
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Dewasa ini, IHS dijadikan barometer kesehatan ekonomi di suatu negara dan 

juga sebagai landasan analisis statistik atas pasar modal.  Terdapat banyak 

fenomena-fenomena ekonomi yang dapat mempengaruhi sikap para invetor 

dalam berinvestasi.  Fenomena ekonomi tersebut meliputi mikro dan makro 

ekonomi.  Fenomena makro diantaranya perubahan nilai tukar, suku bunga 

baik suku bunga kebijakan maupun suku bunga pasar uang, dan juga 

perubahan indeks-indeks saham di pasar negara-negara maju.  Perubahan 

harga saham setiap hari di dalam perdagangan akan membentuk IHS.  Angka 

indeks dibuat sedemikian rupa hingga dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja saham yang dicatat di bursa efek, di mana return dan risiko pasar 

tersebut dihitung.  Return portofolio diharapkan meningkat jika IHS 

cenderung meningkat, demikian sebaliknya return tersebut menurun jika IHS 

cenderung menurun.  Bahkan saat ini IHS dapat dijadikan barometer yang 

menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara dan dapat dijadikan dasar 

dalam menganalisis kondisi pasar modal (BEI, 2008). 

 

Apabila terjadi peningkatan IHS maka kondisi pasar bagus.  IHS digunakan 

oleh investor dalam melihat kondisi bursa yang akan digunakan untuk 

mengambil suatu keputusan saat melakukan transaksi saham.  IHS berlaku 

untuk saham individu/kelompok sedangkan harga saham gabungan 

menggunakan data semua saham yang tercatat di suatu bursa efek.  

Metodologi perhitungan indeks menggunakan rata rata tertimbang nilai pasar 

(market value weighted average index).   
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4.  Jenis-jenis Indeks Harga Saham 

Sekarang ini PT. Bursa Efek Indonesia memiliki 8 macam harga saham yang 

secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik, 

sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal 

(BEI, 2008).  Ke delapan macam indeks tersebut adalah: 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks ini merupakan indeks yang meliputi pergerakan saham biasa dan 

saham preferen.  Indeks ini menggunakan semua emiten yang tercatat 

sebagai komponen perhitungan indeks.  Nilai dasar dari IHSG ditetapkan 

yaitu sebesar 100 yang telah ditetapkan sejak tanggal 10 Agustus 1982 

dan selalu disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di pasar modal seperti 

right issue, company listing, delistimg, dan sebagainya. 

2. Indeks Harga Saham Sektoral 

Indeks ini merupakan indeks harga-harga saham yang menggunakan 

semua emiten yang tergabung dalam masing-masing sektor yang 

dibentuk.  

3. Indeks LQ45 

Indeks ini merupakan gabungan dari 45 emiten yang dipilih berdasarkan 

kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan dan umumnya disesuaikan setiap enam bulan. 

4. Jakarta Islamic Index (JII) 

Indeks ini merupakan indeks yang dikembangkan oleh BEI bersama 

dengan Dana reksa dan Investment Management.  JII menggunakan 30 
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emiten yang masuk dalam kriteria syariah dan termasuk saham yang 

memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. 

5. Indeks Kompas100 

Indeks ini merupakan indeks yang dibuat atas kerjasama antara BEI dan 

harian Kompas.  Indeks ini menggunakan 100 saham yang dipilih 

berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. 

6. Indeks Papan Utama 

Indeks ini menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama. 

7. Indeks Papan Pengembangan 

Indeks ini menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan 

pengembangan. 

8. Indeks Harga Saham Individual (IHSI) 

Indeks ini merupakan indeks harga-harga masing-masing perusahaan 

terhadap tahun dasarnya.  Perhiungan indeks ini sama dengan 

perhitungan IHSG. 

 

5.  Teori Portofolio Choice 

Menurut Mishkin (2008) indeks harga saham berdasarkan teori portofolio 

choice menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan surat 

berharga atau saham diantaranya yaitu kurs, tingkat suku bunga yang 

diharapkan, inflasi yang diharapkan, resiko yang mungkin ditanggung, return 

saham dan likuiditas surat-surat berharga.  Sedangkan penawarannya 

dipengaruhi oleh profitabilitas yang diharapkan,  inflasi yang diharapkan, dan 
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aktivitas pemerintah.  Kekayaan dan likuiditas surat-surat berharga 

berpengaruh positif terhadap permintaan surat-surat berharga tersebut, 

sedangkan tingkat bunga yang diharapkan, inflasi yang diharapkan, dan 

resiko dari surat berharga berpengaruh negatif terhadap permintaan saham.  

Akan tetapi dari sisi penawaran ketiga variabel tersebut berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

 

Teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz 

berkembang sejak dikemukakannya cara berinvestasi yang efisien dan 

optimal.  Teori ini menyatakan bahwa cara berinvestasi yang efisien dan 

optimal yaitu dengan membentuk portofolio yang optimal.  Hal ini ditujukan 

untuk memenuhi prinsip berinvestasi yaitu memperoleh imbal hasil atau 

return pada tingkat yang dikehendaki dengan resiko yang paling minimum. 

 

 
Gambar 7. Respon Pengaruh Variabel-variabel terhadap Pergerakan 

IHSG (Miskhin, 2008) 

 

Pada Gambar 7 ketika kurs domestik atas aset dollar AS naik dari 11000/$ ke 

12000/$, maka tingkat pengembalian atas dollar akan meningkat relatif 

terhadap aset dalam negeri sehingga masyarakat akan memegang aset dollar 

S 

   

   

Jumlah Aset Dollar AS 

   

   

Kurs Rp 
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AS lebih banyak.  Jumlah aset dollar yang diminta akan meningkat pada 

setiap nilai kurs, seperti yang dijelaskan dengan pergeseran kurva permintaan 

ke kanan dalam gambar di atas dari D1 ke D2.  Keseimbangan kurs naik dari 

E1 ke E2. 

 

Proporsi dari tiap-tiap surat berharga di dalam portofolio tergantung pada 

kapitalisasi pada pasar surat berharga itu sendiri.  Naik turunnya nilai 

portofolio akan sebanding dengan naik turunnya imbal hasil pasar yang juga 

mengikuti naik turunnya indeks harga saham di pasar modal. 

 

 
Gambar 8. Kurva Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Saham 

(Nopirin, 2000) 

 

Pada Gambar 8 tingkat suku bunga awal pada titik r0 menyebabkan investasi 

naik pada titik I0 karena tingkat suku bunga turun dan jika suku bunga naik 

pada titik r1 maka menyebabkan investasi turun pada titik I1.  Naiknya tingkat 

bunga dari r0 ke r1 akan mendorong investasi turun dari I0 ke I1.  Kenaikan 

permintaan akan mendorong tingkat bunga turun, berarti harga saham naik.  

Orang akan mendorong untuk menambah saham atau portofolio mereka.  

S 

      Saham 

   

   

r 

E 

D 
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Dalam jangka panjang, investasi baru atau saham baru akan terjadi terus 

sampai dapat memenuhi kenaikan permintaan di atas (Nopirin, 2000). 

 

 
Gambar 9. Efek Perubahan Permintaan Saham (Nopirin, 2000) 

 

Gambar 9 menunjukkan keadaan turunnya tingkat bunga dari r0 ke r1.  

Penurunan ini akan mendorong investasi naik dari I0 ke I1.  Kenaikan 

permintaan akan mendorong tingkat bunga turun, berarti harga saham naik.  

Orang akan mendorong untuk menambah saham dalam portofolio mereka.  

Dalam jangka panjang, investasi baru atau saham baru akan terjadi terus 

sampai dapat memenuhi kenaikan permintaan di atas (Nopirin, 2000). 

 

Permintaan dan penawaran saham akan sangat mempengaruhi transaksi-

transaksi yang terjadi di bursa.  Hal ini akan berpengaruh pada fluktuasi yang 

terjadi di harga saham.  Permintaan yang terlalu banyak atas saham tertentu 

atau pun penawaran yang terlalu sedikit atas saham tertentu dapat membuat 

kenaikan pada harga saham yang bersangkutan.  Hal ini tidak akan 
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berlangsung terus-menerus karena pada suatu titik harga saham akan menjadi 

terlalu mahal. 

 

6.  Teori Pertumbuhan Gordon 

Dalam mengembangkan teori penilaian harga saham dapat menggunakan 

teori model pertumbuhan gordon.  Model pertumbuhan gordon menyatakan 

bahwa beberapa perusahaan berupaya untuk meningkatkan deviden dengan 

tingkat konstan setiap tahun, persamaan ini mencerminkan pertumbuhan 

deviden yang konstan: 

    
           

        
 

           

        
     

           

        
    ...(2.3) 

 

Keterangan: 

        = deviden yang paling akhir dibayarkan 

g        = perkiraan tingkat pertumbuhan deviden yang konstan 

        = tingkat imbal hasil investasi ekuitas yang disyaratkan (require return 

on investment) 

Persamaan di atas dapat disederhanakan dengan persamaan ini: 

   
          

       
 

  

       
        ...(2.4) 

 

Model ini bermanfaat untuk mencari nilai saham, dengan beberapa asumsi 

berikut: 

1. Deviden dianggap mempunyai pertumbuhan dengan laju yang konstan 

selamanya.  Sebenarnya deviden diharapkan tumbuh dengan laju yang 

konstan untuk periode berikutnya, model seharusnya memberikan hasil 
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yang benar.  Ini karena kesalahan mengenai lamanya arus kas menjadi 

kecil didiskontokan ke periode sekarang. 

2. Laju pertumbuhan diasumsikan lebih rendah dari imbal hasil atas ekuitas 

yang disyaratkan, ke Myron Gordon, dalam pengembangan modelnya, 

menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi asumsi yang masuk akal.  

Dalam teori, jika laju pertumbuhan lebih cepat daripada tingkat imbal 

hasil yang diminta pemegang saham perusahaan, dalam jangka panjang 

perusahaan akan tumbuh besar yang sebenarnya hal itu sangat tidak 

mungkin (Mishkin, 2008). 

 

7.  Teori Penilaian Saham 

Teori penilaian saham dapat menggunakan model penilaian suatu periode.  

Model penilaian satu periode merupakan membeli saham dengan memegang 

saham untuk satu periode untuk mendapatkan deviden kemudian menjual 

sahamnya.  Cara menilai saham sekarang, perlu mengetahui nilai diskonto 

sekarang dari perkiraan arus kas pembayaran di masa mendatang dengan 

menggunakan persamaan ini.  Faktor diskonto yang digunakan untuk 

mendiskonto arus kas adalah tingkat imbal hasil atas investasi yang 

diisyaratkan (require return on investment) pada ekuitas, bukan suku bunga.  

Arus kas tediri dari pembayaran deviden ditambah harga jual akhir.  Ketika 

arus kas ini didiskontokan kembali ke masa sekarang, persamaan berikut 

digunakan untuk menghitung harga saham sekarang: 

    
    

    
 

  

    
         ...(2.5)  
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Keterangan: 

        = harga saham sekarang, angka nol di bawah menunjukkan periode 

waktu nol atau sekarang 

      = deviden yang akan dibayar pada periode 1 

        = tingkat imbal hasil investasi ekuitas yang disyaratkan (require return 

on investment) 

        = harga pada akhir periode 1; harga jual saham yang diperkirakan 

(Mishkin, 2008). 

 

8.  Faktor‐faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Nilai Saham 

Para pemodal dalam proses penilaian investasi harus memahami kondisi 

ekonomi nasional suatu negara dimana mereka akan berinvestasi.  Pasar 

modal merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, seperti saham dan 

obligasi (Jhon Taylor, 2000).  Berkembangnya pasar modal dapat 

dicerminkan dari fluktuasi harga pasar saham maupun volume transaksinya.  

Di dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mengindikasikan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perubahan IHSG ialah kurs, suku bunga 

baik suku bunga kebijakan maupun suku bungan pasar uang antar bank, dan 

efek domino antar indeks (contagion effect). 

 

Tandelilin (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi makro secara 

empirik telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap kondisi pasar modal di 

beberapa negara.  Faktor‐faktor tersebut yaitu laju pertumbuhan inflasi, 
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tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang (exchange rate).  Pengaruh 

masing‐masing faktor tersebut dapat digambarkan di tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.  Pengaruh Faktor‐faktor Ekonomi Terhadap investasi 
Indikator Ekonomi Pengaruh 

Tingkat suku bunga Menurunnnya tingkat suku bunga merupakan sinyal 

positif terhadap harga saham. 

Kurs Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing 

merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang 

mengalami inflasi 

Sumber: Tandelilin, Eduardus, 2000. "Pasar Modal Indonesia: Problem dan 

Prospek", Wahana vol.3 no.2, 

 

Tidak ada teori yang membantah adanya hubungan antara pasar saham 

dengan keadaan ekonomi makro.  Menurut Chen, Roll, dan Ross (dalam 

Sitinjak dan Widuri, 2003), perubahan harga saham biasanya merupakan 

respon dan kekuatan eksternal.  Selain itu memang ada kebijakan‐kebijakan 

moneter (berkaitan dengan ekonomi makro) yang mempengaruhi pasar modal 

dan pasar uang bersama‐sama (Sitinjak dan Widuri, 2003).  Kebijakan 

ekonomi makro tersebut dapat dicerminkan melalui kurs dan suku bunga, 

baik suku bunga kebijakan maupun suku bunga pasar uang antar bank 

(PUAB). 

 

1. Kurs 

Nilai tukar suatu mata uang adalah harga mata uang suatu negara terhadap 

negara asing lainya.  Harga pada umumnya terkait dengan sejumlah uang, dan 

nilai tukar mata uang ini bersifat stabil dan bisa labil atau terlalu bergerak 

naik atau turun.  Menurut Fabozzi dan Francis J. C.  (1996:724) nilai kurs 

adalah: “an exchange rate is define d as the amount of one currency that can 

be exchange per unit of another currency, or the price of one currency in 
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items of another currency”.  Gregory Mankiw (2003: 123) mengemukakan 

bahwa kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang 

disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.   

 

Kalau kita bicara tentang nilai tukar rupiah atas dolar adalah jumlah mata 

uang rupiah yang disepakati sama dengan satu unit mata uang asing yaitu satu 

dolar.  Sedangkan nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang 

negara lain.  Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah 

yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain.  Misalnya nilai tukar 

rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain 

sebagainya.  Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi 

aktivitas di pasar saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan 

berhati-hati untuk melakukan investasi.  Menurunnya kurs Rupiah terhadap 

mata uang asing khususnya Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap 

ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003).  

 

Kurs juga merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian 

terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi 

berjalan maupun variabel‐variabel makro ekonomi yang lain.  Ada dua 

pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang yaitu 

pendekatan moneter dan pendekatan pasar.  Dalam pendekatan moneter, nilai 

tukar mata uang di definisikan sebagai harga dimana mata uang asing 

diperjualbelikan terhadap mata uang domestik dan harga tersebut 

berhubungan dengan penawaran dan permintaan uang.  Naik turunnya nilai 

tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, 
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yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara 

yang menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena 

tarik menariknya kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di dalam 

pasar (market mechanism) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang 

tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu: 

a. Depresiasi (depreciation), adalah penurunan harga mata uang 

nasional berbagai terhadap mata uang asing lainnya, yang terjadi 

karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply and demand di 

dalam pasar (market mechanism). 

b. Appresiasi (appreciation), adalah peningkatan harga mata uang 

nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi 

karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply dan demand di 

dalam pasar (market mechanism). 

c. Devaluasi (devaluation), adalah penurunan harga mata uang nasional 

terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara 

resmi oleh pemerintah suatu negara. 

d. Revaluasi (revaluation), adalah peningkatan harga mata uang 

nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan 

secara resmi oleh pemerintah suatu negara. 

 

Nilai tukar atau disebut juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun 

jual beli valuta asing, dikenal ada empat jenis, yaitu:  

1. Selling rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.   
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2. Middle rate (kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan kurs 

beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh 

Bank Central pada suatu saat tertentu.   

3. Buying rate (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

4. Flat rate (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli 

bank notes dan traveler chaque, di mana dalam kurs tersebut telah 

diperhitungkan promosi dan biaya lainlain. 

 

Hubungan antara saham dan kurs yang didasarkan pada pendekatan 

keseimbangan portofolio.  Para investor mengalokasikan kekayaan mereka 

diantara aset‐aset alternatif termasuk uang domestik, sekuritas domestik 

maupun asing.  Peran nilai tukar adalah untuk menyeimbangkan antara 

pemenuhan (supply) dan kebutuhan (demand) aset yang ada.  Oleh karena itu 

setiap perubahan kebutuhan dan pemenuhan dari aset akan mengubah 

keseimbangan nilai tukar.  Sebagai contoh, terjadinya penambahan harga 

saham domestik akan menambah kekayaan dan kebutuhan akan uang dan 

konsekuensinya tingkat suku bunga akan meningkat.  Tingginya tingkat suku 

bunga pada gilirannya, akan menaikkan modal asing, dan hasilnya adalah 

peningkatan kurs domestik dan suatu peningkatan nilai tukar riil. 

 

Pendekatan tradisional mengatakan bahwa hubungan antara kurs dan harga 

saham adalah positif, di mana perubahan nilai tukar mempengaruhi 

kompetitifnya suatu perusahaan.  Hal ini sebagai efek dari fluktuasi nilai 

tukar yang mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan, 
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yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada harga sahamnya.  Dengan 

kata lain, pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai pembayaran 

(penerimaan) masa depan suatu perusahaan yang didenominasi oleh mata 

uang luar negeri. 

 

Berlawanan dengan pendekatan tradisional, pendekatan “portofolio balance” 

mengasumsikan saham sebagai bagian dari kekayaan sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui hukum demand for money yang 

sesuai dengan model monetaris dari determinasi nilai tukar.  Pendekatan ini 

mengasumsikan terdapat hubungan yang negatif antara harga saham dan nilai 

tukar, dengan arah kausalitas dari pasar saham ke pasar uang, sesuai dengan 

interaksi pasar keuangan yang sangat cepat.  Hal ini terjadi karena hubungan 

antara kedua pasar terjadi dalam periode waktu yang pendek.  Di satu sisi, 

menurut Saini dalam Gultom (2007) para pendukung model 

“portfolio‐balance" meyakini bahwa harga saham mempengaruhi nilai tukar 

uang secara negatif.  Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan (wealth) 

perusahaan dapat mempengaruhi nilai tukar uang melalui permintaan uang.  

Sebagai contoh semakin tinggi harga saham akan menyebabkan semakin 

tinggi permintaan uang dengan tingkat bunga yang semakin tinggi pula, 

sehingga hal ini akan menarik minat investor asing untuk menanamkan 

modalnya dan hasilnya terjadi apresiasi terhadap mata uang domestik. 

 

Sementara itu Robert Ang (2004) menemukan bahwa harga saham bergerak 

secara cepat mengikuti pergerakan nilai tukar.  Ang (2004) juga menemukan 

hubungan yang kuat antara nilai tukar dolar AS terhadap Rupee dengan Stock 
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Market India.  Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih et dalam Gultom 

(2007) menunjukkan hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar 

berpengaruh negatif terhadap saham.  Disisi lain, Utami dan Rahayu (2003) 

serta Suciwati dan Machfoedz (2002) dalam Gultom (2007) hasilnya 

menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap UD dollar berpengaruh 

positif terhadap saham.  Ajayi dan Mougue (dalam Setyorini dkk., 2000) 

melalui pendekatan Error Correction Model (EMC) menemukan bahwa 

pasangan indeks saham dan nilai tukar untuk di tiap negara saling berkaitan.  

Setyorini dkk.  (2000) menyimpulkan bahwa pergerakan kurs rupiah terhadap 

US dolar di pasar valuta asing berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham dan bukan sebaliknya.  IHSG berpengaruh negatif dan signifikan pada 

kurs rupiah terhdap dolar AS secara long run dan short run. 

 

2. Suku Bunga 

Tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau 

investasi lain, di atas perjanjian pembayaran kembali, yang dinyatakan dalam 

persentase tahunan (Dornbusch, et.al., 2008 : 43).  Suku bunga 

mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang 

lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.  Suku bunga 

juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa 

depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh 

interaksi antara permintaan dan penawaran. 

 

Suku bunga mempengaruhi laba perusahaan dalam dua cara yaitu: 
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a. Karena bunga merupakan biaya, maka makin tinggi suku bunga, 

makin rendah laba perusahaan apabila hal lain tetap konstan. 

b. Suku bunga mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi sehingga 

mempengaruhi laba perusahaan.   

Suku bunga yang mempengaruhi laba perusahaan, dapat mempengaruhi harga 

saham (common stock) dengan tiga cara yaitu: 

a) Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, 

kondisi bisnis secara umum dan tingkat profitabilitas perusahaan yang 

tentunya akan mempengaruhi harga saham di pasar modal. 

b) Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi hubungan perolehan 

dari obligasi dan perolehan dividen saham, oleh karena itu daya tarik 

yang relatif kuat antara saham dan obligasi. 

c) Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi psikologis para 

investor sehungan dengan investasi kekayaan, sehingga mempengaruhi 

harga saham. 

 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal sangat 

dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku saat itu.  Apakah akan 

menerbitkan sekuritas ekuitas atau hutang.  Karena penerbitan obligasi atau 

penambahan hutang hanya dibenarkan jika tingkat bunganya lebih rendah dari 

earning power dari penambahan modal tersebut.  Suku bunga yang rendah 

akan menyebabkan biaya peminjaman yang lebih rendah.  Suku bunga yang 

rendah akan merangsang investasi dan aktivitas ekonomi yang akan 

menyebabkan harga saham meningkat. 
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Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham.  

Tingkat suku bunga yang meningkat akan meningkatkan suku bunga yang 

diisyaratkan atas investasi pada suatu saham.  Di samping itu, tingkat suku 

bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya 

pada saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun 

deposito.   Suku bunga yang makin tinggi memperlesu perekonomian, 

menaikan biaya bunga dengan demikian menurunkan laba perusahaan, dan 

menyebabkan para investor menjual saham dan mentransfer dana ke pasar 

obligasi. 

 

Ketika suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia naik, maka pada 

dasarnya akan menaikkan suku bunga kredit yang dikeluarkan oleh bank.  

Pengaruh antara suku bunga terhadap harga saham yang menyatakan bahwa 

perubahan harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya 

adalah suku bunga.  Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Utami dan Rahayu dalam Gultom (2007) yang menemukan 

secara empiris pengaruh negatif suku bunga terhadap harga saham selama 

masa krisis di Indonesia. 

 

Moh Mansur (2009) yang meneliti hubungan sebab akibat antara tingkat 

bunga, nilai tukar dan harga saham pada pasar saham terbuka dan tertutup di 

Hongkong menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat bunga, nilai tukar dengan harga saham.  Agustino D, dkk 

(2005) juga menemukan bahwa tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap 

return pasar.  Jyoti P, Gupta (2000) dalam penelitiannya memperoleh hasil 
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perubahan suku bunga riil berpengaruh secara negatif dengan harga saham, di 

sisi lain perubahan suku bunga riil juga mempengaruhi tingkat inflasi.  Hasil 

yang diperoleh dari penelitian tersebut konsisten dengan dengan hasil yang 

diperoleh di Jepang dan Amerika.   

 

3. Efek Penularan Indeks (Contagion Effect) 

Dengan adanya globalisasi yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini, 

kondisi perekonomian suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh negara 

tersebut melainkan kondisi perekonomian di negara lain juga menjadi sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian negara lainnya.  Contohnya, kondisi 

krisis yang terjadi pada negara-negara Asia tahun 1997 dimana menurut 

penelitian Bank Dunia terutama disebabkan oleh adanya efek domino 

(contagion effect) dari negara lain (Tandan Antonio dalam Ikrima, 2013).  

 

Menurut para ahli, sebenarnya liberalisasi dalam bidang perekonomian 

cenderung menguntungkan perekonomian negara maju dan berdampak 

merugikan terhadap perekonomian negara yang sedang berkembang akibat 

lemahnya pondasi perekonomian yang dimilikinya.  Pola pengembangan 

perekonomian antara negara-negara maju (developer countries) ternyata 

memiliki perbedaan dengan negara-negara yang sedang berkembang 

(developing countries)(Hakan Berrument, 2004).   

 

Dalam perekonomian dunia saat ini, suatu negara yang memiliki capital yang 

kuat pasti unggul dalam setiap transaksi perekonomian (Hakan Berrument, 
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2004).  Krisis keuangan timbul karena antar pasar atau negara saling 

berkorelasi, sehingga sebagai konsekuensinya telah terjadi perhatian yang 

meningkat dalam ”contagion” yang secara luas didefinisikan sebagai 

transmission of shocks(krisis) antar pasar (negara).  Krisis dapat 

ditransmisikan secara kualitatif dalam dua cara yakni keterkaitan antar-negara 

yang stabil (channels), dan perubahan yang mendadak (shifts) dalam 

keterkaitan persistensi yang berubah-ubah (Endri, 2009).  Tiga definisi 

contagion yang diklasifikasikan oleh Bank Dunia dalam penelitian Endri 

(2009) adalah sebagai berikut : 

a. Dalam arti luas, contagion di indentifikasi dengan proses umum dari 

transmisi shocks antar negara.  Definisi ini berlaku baik dalam periode 

stabil maupun krisis dan tidak hanya berhubungan dengan negative 

shocks tetapi juga dengan positive spillover effects. 

b. Definisi restriktif : contagion meliputi perambatan guncangan 

(propagation of shocks) diantara dua negara lebih dari apa yang 

sebenarnya diperkirakan berdasarkan asas fundamental setelah 

mempertimbangkan pergerakan bersama yang dipicu oleh guncangan 

bersama (Common shocks).  Jika definisi ini diadopsi maka diperlukan 

pengetahuan apa yang menjadi underlying fundamental. 

c. Definisi sangat restriktif : contagion seharusnya diinterprestasikan 

sebagai perubahan dalam mekanisme transmisi yang terjadi selama 

periode krisis dan dapat dianggap sebagai dasar atas kenaikan yang 

signifikan dalam korelasi antar pasar.  
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Perilaku investor juga dapat menjadi penyebab terjadinya efek domino 

(contagion) di pasar modal, yakni perilaku investor yang fokus pada peranan 

masalah likuiditas saja yang dapat menimbulkan efek tersebut (Valadkhani, 

2006), kerugian dalam satu negara menyebabkan investor menjual sekuritas 

di pasar yang lain untuk meningkatkan kas sebagai antisipasi terhadap 

redemption yang lebih besar.  Perilaku investor lainnya yang dapat 

menyebabkan terjadinya penularan adalah keadaan investor yang sering tidak 

mempunyai gambaran yang lengkap mengenai kondisi dalam setiap negara 

sehingga didapatkan informasi yang asimetris dan tidak sempurna.  

 

Ketiadaan informasi-informasi penting seperti analisis atas krisis yang terjadi 

dalam suatu negara dapat menyebabkan investor menganggap bahwa negara-

negara lain juga menghadapi masalah yang sama.  Akibatnya, investor akan 

menjual asetnya ke negara lain yang dirasa aman dari pengaruh krisis.  Jika 

suatu krisis menunjukkan fundamental yang lemah, investor mungkin dapat 

menyimpulkan bahwa negara-negara yang serupa juga menghadapi persoalan 

yang sama, sehingga menyebabkan munculnya efek penularan (contagion). 

 

B.  Tinjauan Empiris 

Banyak hal mempengaruhi naik turunnya kinerja saham, di antaranya faktor 

makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar uang, dan suku bunga.  Dari 

beberapa penelitian terdahulu dapat disajikan secara sistematis dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 3.  Ringkasan Penelitian “The Impact of Monetary Policy on Asset 

Prices” 

Judul The Impact of Monetary Policy on Asset Prices 

Penulis Roberto Rigobon dan Brian Sack, 2002 

Tujuan Untuk menganalisis perkiraan respon harga aset terhadap 

perubahan kebijakan moneter yang bersifat kompleks melalui 

endogenitas keputusan kebijakan dan fakta bahwa kedua suku 

bunga dan harga aset bereaksi terhadap berbagai variabel lain. 

Penelitian ini mengembangkan estimator baru yang didasarkan 

pada heteroskedastisitas yang ada dalam data frekuensi tinggi. 

Variabel  Indeks Dow Jones 

 Indeks Nasdaq 

 Indeks Willshire5000 

 Indeks S & P 500 

 Suku bunga kebijakan jangka pendek 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Vector Autoregression(VAR) dan OLS 

 

Model Analisis VAR: 

                    

                   

 

Model Analisis OLS: 

 ̂             
            

                  
  

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Peningkatan suku bunga dalam jangka pendek berpengaruh 

pada penurunan harga saham dan pergeseran ke atas kurva 

yield yang menjadi lebih kecil pada jangka waktu lebih lama 

 

Tabel 4.  Ringkasan Penelitian “Co-Integration Dan Contagion Effect 

Antara Pasar Saham Syariah Di Indonesia, Malaysia, Eropa, 

Dan Amerika Saat Terjadinya Krisis Yunani” 

Judul Co-Integration Dan Contagion Effect Antara Pasar Saham Syariah 

Di Indonesia, Malaysia, Eropa, Dan Amerika Saat Terjadinya 

Krisis Yunani 

Penulis Tara Ninta Ikrima, 2013 

Tujuan Untuk menganalisis mengenai dampak yang ditimbulkan oleh krisis 

yang terjadi di Yunani terhadap pergerakan harga saham syariah di 
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Indonesia, Malaysia, Amerika, dan Eropa sendiri. Selain itu 

penelitian ini juga melakukan analisis mengenai hubungan jangka 

panjang (cointegration) dan Efek penularan (contagion effect) yang 

terjadi selama periode tersebut. 

Variabel  Jakarta Islamic Index (JII) 

 Dow Jones Islamic Market (DJIM) 

 MSCI Europe index 

 Dow Jones Islamic Market Malaysia (DJIMY) 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : VAR (Vector Auto Regressive) danVECM (Vector 

Error Correction Model) 

 

Model Analisis : 

      ∑   
   
                                

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan yang timbul akibat 

adanya krisis tersebut. Namun Hubungan Jangka panjang antar 

keempat negara cukup baik selain itu terlihat bahwa terdapat 

efek penularan atau contagion effect atas pergerakan harga 

saham syariah di keempat negara tersebut. 

 

 

Tabel 5.  Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi 

Makro dan Rasio Keuangan terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia” 

Judul Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro dan Rasio Keuangan 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia 

Penulis Sugeng Raharjo, 2009 

Tujuan Untuk menganalisis pengaruh antara perubahan variabel makro 

ekonomi dan perubahan pada rasio keuangan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di BEI 

Variabel  Harga Saham 

 Inflasi 

 Nilai Tukar 

 Suku Bunga 

 ROI 

 Leverage ratio 

 Current ratio 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Regresi Berganda 

 

Model Analisis : 

                                    

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
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1) Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara inflasi, kurs, 

dan leverage rasio  terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di BEI. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga, ROI, 

dan curent rasio terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di BEI. 

 

Tabel 6.  Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku 

Bunga, Laju Inflasi Dan Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks 

Harga Saham Sektor Properti (Kajian Empiris Pada Bursa 

Efek Indonesia Periode Pengamatan Tahun 2000-2008 )” 

Judul Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi Dan 

Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti 

(Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Periode Pengamatan 

Tahun 2000-2008 ) 

Penulis Achmad Ath Thobarry, 2009 

Tujuan Untuk mengkaji mengenai pengaruh indikator ekonomi makro, 

tingkat inflasi, suku bunga, kurs, dan pertumbuhan terhadap indeks 

harga saham sektor properti selama periode tahun 2000-2008. 

Variabel  Nilai tukar 

 Suku bunga 

 Laju Inflasi 

 Pertumbuhan GDP 

 Indeks harga saham 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Regresi Linear Berganda 

 

Model Analisis : 

                          

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Variabel nilai tukar memiliki pengaruh positif signifikan dan 

variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks 

harga saham sektor properti. 

2) Variabel suku bunga dan pertumbuhan GDP hanya signifikan 

bila diuji secara bersamaan dan tidak berpengaruh signifikan 

bila diuji secara parsial. 

 

Tabel 7.  Ringkasan Penelitian “What Explains the Stock Market’s 

Reaction to Federal Reserve Policy?” 

Judul What Explains the Stock Market’s Reaction to Federal Reserve 

Policy? 

Penulis Ben S. Bernanke dan Kenneth N. Kuttner, 2004 

Tujuan Untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan moneter terhadap 

harga ekuitas dengan mengukur reaksi rata-rata pasar saham dan 

juga memahami sumber-sumber ekonomi dari reaksi itu. 
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Variabel  Federal Funds Rate 

 CRSP value-weighted index  

 Harga saham  

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Vector Autoregression(VAR) 

 

Model Analisis : 

  ̃   
 

                       

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Pasar saham akan merespon lebih besar jika terjadi perubahan 

kebijakan yang dianggap relatif lebih permanen, 

2) Pasar saham akan merespon lebih kecil untuk kebijakan-

kebijakan tak terduga yang dilakukan oleh FOMC, 

3) Respon pasar terhadap kejutan kebijakan moneter cenderung 

berbeda-beda di seluruh portofolio berbasis industri, dengan 

sektor teknologi tinggi dan telekomunikasi menunjukkan 

setengah dari respon sektor lain yang terdapat di indeks pasar 

saham yang luas. 

 

 

Tabel 8.  Ringkasan Penelitian “Eyes on the Prize: How Did the Fed 

Respond to the Stock Market?” 

Judul Eyes on the Prize: How Did the Fed Respond to the Stock Market? 

Penulis Jeff Fuhrer and Geoff Tootell 

Tujuan Untuk mengetahui peran yang tepat untuk harga ekuitas dalam 

pembahasan kebijakan moneter. 

Variabel  Harga pasar 

 Federal funds rate 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Ordinary Least Square (OLS) 

 

Model Analisis : 

                             ̂          

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Suku bunga kebijakan dapat menjadi indikator yang penting 

untuk mengukur tingkat resiko yang mungkin dialami investor 

ketika shock berlangsung. 
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Tabel 9.  Ringkasan Penelitian “Measuring the Reaction of Monetary 

Policy to the Stock Market” 

Judul Measuring the Reaction of Monetary Policy to the Stock Market  

Penulis Roberto Rigobon dan Brian Sack, 2001 

Tujuan Untuk mengukur perkiraan besarnya reaksi kebijakan yang dapat 

dilakukan The Fed atas respon simultan harga saham terhadap 

perubahan suku bunga. 

Variabel  Consumer Price Index (CPI) 

 The National Association of Purchasing Managers survey 

(NAPM) 

 Non-farm Payrolls (NFPAY) 

 The core Producer Price Index (PPI) 

 Retail Sales (RETL) 

 Gross Domestic Product (GDP) 

 Indeks S & P 500 

Model & Alat 

Analisis 

Alat Analisis : Vector Autoregression(VAR) 

 

Model Analisis : 

                                                     

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Kenaikan 5% harga saham yang berlangsung lebih dari sehari 

akan menyebabkan probabilitas dirasakan dari 25 basis poin 

suku bunga kenaikan meningkat setengah. Sebuah gerakan 

berukuran sama yang berlangsung lebih dari seminggu 

memiliki efek yang sedikit lebih besar pada tindakan kebijakan 

diantisipasi. Besarnya tanggapan ini konsisten dengan beberapa 

perhitungan kasar dari dampak pergerakan harga saham pada 

permintaan agregat , menunjukkan bahwa pembuat kebijakan 

bereaksi terhadap pergerakan harga saham sejauh dibenarkan 

oleh implikasinya terhadap perekonomian. 

 


