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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan pengaruh pergerakan :
Pengaruh Pergerakan Kurs Dollar Amerika / Rupiah Terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap Rupiah Indonesia serta Indeks
Harga Saham Gabungan, total sampel yang digunakan adalah 143 sampel.
Penelitian ini menggunakan periode waktu awal Maret 2013 sampai akhir
September 2013.
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier
sederhana.Hasil penelitian menunjukan bahwa pergerakan harga saham IHSG
dipengaruhi oleh pergerakan nilai kurs dollar Amerika sebesar 58% dan terdapat
pengaruh signifikan variabel terhadap IHSG yang signifikan dibawah 5%.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki
dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan
dimasa yang akan datang. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar
financial yang menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal

W

dalam menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara
efisien dari pihak yang dimiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana,

KD

sedangkan fungsi keuangannya dapat ditujukan oleh kemungkinan adanya
perolehan imbalan bagi pihak yang member dana sesuai dengan karaterisktik
investasi yang mereka pilih.

Pengertian pasar modal yang efisien merupakan suatu pasar bursa dimana efek

U

yang diperdagangkan merefleksikan semua informasi yang mungkin terjadi

©

dengan akurat dan cepat. Sedangkan pengertian pasar modal secara umum adalah
suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bankbank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta
keseluruhan surat – surat berharga yang beredar. Siapapun pengamat pasar modal
di Indonesia tentu memahami bahwa begitu banyak faktor - faktor eksternal dan
internal yang terkadang sulit untuk diuraikan dan menjadi alasan bagi gerak
dinamika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Terkadang apa yang disebut
faktor - faktor fundamental seperti Price Earning Ratio (PER) dan teknikal seperti
perhitungan time series tentang kinerja saham tetaplah tidak bisa memberi
penjelasan tentang terjadinya gejolak dan fluktuasi di Bursa Saham Efek Jakarta.

1

Dalam hal ini pertumbuhan bursa efek di Indonesia terlihat dari IHSG dimana
hal ini merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari nilai kurs dollar terhadap
nilai tukar rupiah. Keterkaitan itu terjadi karena pergerakan kurs dollar dapat
berdampak pada sektor pasar modal di Asia Tenggara. Sementara itu nilai bursa
saham di Indonesia berkaitan dengan pergerakan pasar modal di Asia Tenggara.
Perilaku pasar modal itu sendiri adalah seorang investor baik itu investor dalam
negeri maupun investor asing yang menanamkan modalnya di bursa saham,
investor adalah pihak yang membeli sekuritas yang diperjualbelikan di pasar

W

modal. Investor bisa berasal dari individu dan perusahaan. Tujuan para investor
menanamkan modalnya di bursa saham Indonesia yaitu untuk mendapatkan

KD

pendapatan bunga atau deviden dan capital gain (keuntungan dari selisih antara
harga jual dan harga beli sekuritas).

Peranan investor asing untuk menanamkan modalnya di pasar modal

U

Indonesia berdampak positif hal ini difungsikan sebagai katalis yang mendorong
investasi local di Indonesia. Masuknya dana asing ke pasar menguntungkan bagi

©

pertumbuhan dan struktur pasar. Pasar modal di Indonesia tidak hanya di
dominasi oleh investor domestik tapi juga investor asing. Perilaku investor
menyebabkan terjadinya pergerakan bursa saham dari suatu negara ke negara lain.
Walaupun peranan investor domestik makin meningkat dalam pasar modal
Indonesia, akan tetapi terdapat kebiasaan dari investor domestik untuk melakukan
strategi mengekor pada investor asing atau setidaknya investor domestik
menggunakan perilaku investor asing sebagai acuan (Cahyono, 2000). Saat
investor asing melepas sahamnya investor domestik akan melakukan hal yang

2

sama, akibatnya indeks dapat turun tajam. Investor di Indonesia memiliki
kebiasaan melihat kondisi bursa saham negara lain sebelum melakukan transaksi.
Kurs Dollar adalah nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap dollar atau
sebaliknya. Pergerakan kurs Dollar sangat berdampak terhadap nilai tukar mata
uang di negara – negara lain. Pergerakan kurs Dollar sangat berdampak di pasar
Asia Tenggara. namun krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi yang menyebar
di kawasan Asia tenggara, selain menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah yang
sangat besar juga berdampak pada turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan

W

(IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Merosotnya IHSG ini belum separah seperti krisis
ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 silam. Peranan pemerintah

KD

sangat penting untuk menjaga kondisi ekonomi di Indonesia supaya krisis moneter
seperti tahun 1998 tidak terjadi lagi. Turunnya IHSG ini dipicu karena
perekonomian di Indonesia sedang mengalami penurunan disamping itu juga

U

terjadi penguatan sector ekonomi di Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan
tahun 2008, pada tahun 2008 semua indikator surplus,perdagangan neraca

©

pembayaran, current account. Ada krisis di Amerika, Indonesia tidak kena
dampak karena rasio to ekspor GDP Indonesia hanya 25% sementara Singapura
100% dan Singapura terkena dampak yang sangat besar tapi akhir2 ini semua
indicator fundamental Indonesia negatif ini terjadi 2 tahun merosot terus ( Rizal
Ramli ).
Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil
judul penelitian : Pengaruh Pergerakan Kurs Dollar Amerika / Rupiah
Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

3

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah, apakah pergerakan kurs Dollar Amerika / Rupiah
berpengaruh terhadap indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pergerakan kurs Dollar

1.4 Kontribusi Penelitian

W

Amerika / Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Pemerintah

Dengan diketahuinya pengaruh pengaruh nilai kurs Dollar Amerika

U

terhadap Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) maka dapat digunakan
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sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah
dimasa yang akan datang untuk membuat kondisi IHSG Indonesia di pasar
modal Indonesia lebih baik.
2. Investor
Hasil penelitian ini dapat digunakan investor sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal.
3. Akademisi
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pihak akademisi sebagai tolak
ukur untuk menilai sejauh mana pengaruh pergerakan kurs dollar terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
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1.5 Batasan Penelitian
Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan
dibuat beberapa batasan masalah, sebagai berikut:
1. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah penutupan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) harian yang tercatat dalam Bursa Efek
Jakarta.
2. Periode data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penutupan

September 2013.

W

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari bulan Maret 2013 hingga
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Alasan penelitian ini mengambil periode Maret 2013 hingga September
2013 adalah terjadinya krisis di Amerikayang berdampak pada negara Indonesia
yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sektor perekonomian di

U

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai kurs Dollar Amerika terhadap nilai tukar

©

Rupiah yang akan berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) di perekonomian Indonesia.

5

Berikut ini gambar tren dari kurs dan IHSG sebagai berikut

W

Gambar 1.5 Grafik Kurs

KD

Sumber : bi.go.id

Dalam gambar grafik diatas menunjukan terjadinya kenaikan kurs
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transaksi selama periode Maret 2013 hingga September 2013.

Gambar 1.5.1 Grafik IHSG

(Sumber : finance.yahoo.com)
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Dalam grafik IHSG menunjukan penurunan nilai IHSG dalam periode
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waktu Maret 2013 hingga September 2013.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel pergerakan harian nilai kurs dollar Amerika terhadap nilai tukar

W

rupiah di Indonesia berpengaruh terhadap variabel pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.

KD

2. Faktor – faktor interen yang terjadi di Indonesia dapat berpengaruh
terhadap variabel pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di
Indonesia.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

U

5.2

©

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan:.

1. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi sederhana. Informasi yang
didapat akan lebih dalam, bila menggunakan analisis regresi berganda
dengan uji kausalitas. Dengan demikian hubungan antar variabel pun bisa
terlihat.

2. Pada penelitian ini hanya nilai kurs dollar Amerika terhadap nilai rupiah di
Indonesia yang dimasukan, untuk penelitian selanjutnya ada baiknya
apabila menggunakan beberapa variabel untuk melihat lebih jauh variabel
apa saja yang memberikan pengaruh terhadap IHSG.

33

3. Bagi pemerintah sebaiknya membuat sebuah kebijakan dalam mengatur
masalah nilai kurs dollar, sehingga diharapkan apabila terjadi sebuah
shock negara Indonesia tidak terlalu terkena dampak yang parah.
Kemudian bisa juga pemerintah turut mengambil bagian dalam
memajukan pasar modal Indonesia, sehingga diharapkan integrasi pasar
modal semakin baik, dan market yang efisien akan tercipta.

W

4. Bagi investor yang akan melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia,
salah satu pertimbangan yang sebaiknya diperhatikan adalah kondisi nilai

KD

kurs dollar Amerika terhadap Indonesia dan beberapa faktor fundamenta
yang terjadi di Indonesia. Karena pergerakan IHSG dipengaruhi oleh

©

U

pergerakan kurs dollar dan faktor fundamental di Indonesia.
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