
BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Landasan Teori

4.1.1. Investasi

Secara sederhana, menurut (Yogiyanto.1998:5 ) investasi diartikan sebagai

suatu kegiatan penundaankonsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi

yang efisien selama periode waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka

memegang kas atau uang tunai bukan merupakan suatu investasi karena kas tidak

memberikan penghasilan dan nilainya turun jika terjadi inflasi. Sebaliknya

menempatkan kas pada tabungan di bank merupakan investasi karena tabungan

memberikan penghasilan atau kembalian (return) dalam bentuk bunga. Demikian

pula pembehan saham merupakan investasi karena saham memberikan

penghasilan dalam bentuk deviden serta nilainya dapat diharapkan meningkat di

masa datang.

Pemodal dapat melakukan kegiatan investasi secara langsung maupun

tidak langsung. Pemodal dikatakan melakukan investasi langsung apabila yang

bersangkutan membeli dan memiliki asset keuangan secara langsung. Contoh :

jika pemodal membeli saham maka secara langsung ia memiliki klaim terhadap

penghasilan residual perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Sebaliknya

investasi, dilakukan secara tidak langsung apabila pemodal membeli kertas

berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatuperusahaan investasi, di mana

selanjutnya perusahaan investasi tersebut membeli sekumpulan atau portofolio
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asset keuangan atas nama pemilik perusahaan invetasi tersebut. Keuntungan

investasi tidak langsung dibandingkan dengan investasi langsung adalah dengan

dana yang terbatas pemodal dapat memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi

karena portofolio tersebut terdiri dari puluhan bahkan ratusan efek. Manfaat lain

yang diperoleh dari investasi tidak langsung adalah bahwa pengelolaan dana

investasi dilakukan oleh manajer investasi professional. Sebaliknya melalui

investasi langsung, pemodal sendiri yang harus mengelola dana investasinya. Jika

pemodal tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, maka keputusan investasi

dapat menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya akan merugikan pemodal itu

sendiri.

4.1.2 Saham

Menurut (Tjiptono dan Hendi. 2001:5) Saham dapat didefinisikan sebagai

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan

atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah, selembar kertas yang menerangkan

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat

berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan

yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Jadi hamper sama dengan menabung di

bank. Pada setiap kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip bukti setoran

yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Bila kita membeli

saham, maka kita akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa kita ikut serta

memiliki perusahaan penerbit saham tersebut.

36



Membeli atau memiliki saham tidak ubahnya dengan menabung Jika

menabung bisa dalam bentuk dan cara apa saja seperti, misalnya dengan media

celengan, menyimpan di bank. Dibelikan emas, dibelikan tanah, dibelikan

apartemen dan masih banyak lagi. Yang kesemuanya bertujuan untuk

mendapatkan imbalan dalam jumlah tertentu. Pilihan terhadap alat investasi ini

tergantung pada kemampuannya memberikan imbalan. Seperti misalkan, apabila

deposito Bank memberikan imbalan (suku bunga) sebesar 16%,maka tentu kita

akan lebih memilih membeli saham apabila saham tersebut memberikan tingkat

imbalan lebih besar dari 16%. Jadi seseorang dapat memilih saham karena

berpotensi lebih menguntungkan dari pada berinvestasi yang lain.

4.13. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain.

Seperti misalkan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda yaitu rupiah

dengan mata uang negara lain akan terdapat perbandingan nilai atau harga

diantara kedua negara tersebut perbandingan inilah yang sering disebut kurs atau

exchange rate. Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang uang asing,

khususnya US$ memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal.

Menurunnya kurs bagi industriawan akan meningkatkan biaya impor bahan baku

dan alat-alat yang dibutuhkan perusahaan sehingga meningkatkan biaya produksi.

Menurunnya kurs juga mendorong meningkatnya suku bunga agar dapat

menjadikan lingkungan investasi dalam negeri meningkat, seperti pada akhir-akhir

ini terjadi. Jika perusahaan tidak memiliki pendapatan dari penjualan ekspor

37



berlebih atau lebih dari cukup, maka profitibilitas perusahaan akan menurun.

Sedangkan di sisi lainapresiasi ataumenguatnya nilai tukarRupiah didorong oleh

membaiknya neraca pembayaran dari defisit menjadi surplus. Dari sisi sentiment

pasar, mengutanya nilai tukar Rupiah ditunjang oleh menguatnya menguatnya

sentiment positif pasar yang didorong oleh penjadwalan utang, persetujuan

pencairan pinjaman dari Negara donator maupun lembaga pembiayaan dunia dan

juga terlaksananya program privatisasi dan divestasi Bank-bank. Jika dikaitkan

terhadap harga saham, harga saham akan mengalami fluktuasi karena apresiasi

rupiah terhadap mata uang asing sehingga menyebabkan naik-turunnya

permintaan saham di pasar saham/pasar modaloleh investorasing.

4.1.4. Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh

oleh investor dan juga merupakan besaran biaya modal yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari investor. Pemerintah di suatu saat

melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan tingkat bunga

sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih mudah melakukan investasi dan iklim

investasi menjadi baik. Kebijakan bunga rendah akan mendorong masyarakat

untuk lebih melakukan investasi dan konsumsi daripada menyimpan dananya

dalam bentuk tabungan. Sebaliknya dalam kondisi tingginya tingkat inflasi, Bank

indonesia sebagai pemegang otoritas moneter akan melakukan kebijakan uang

ketat dengan carameningkatkan suku bunga sehingga masyarakat akan cenderung

menabung daripada melakukan investasi dan konsumsi yang besar
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Naiknya tingkat bunga akan mengurangi minat investor untuk melakukan

investasi di pasar modal. Investor akan memilih investasi pada instrument

keuangan dengan penghasilan tetap seperti deposito dan obligasi karena dianggap

dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada berinvestasi pada

saham. Meningkatnya tingkat bunga secara langsung akan meningkatkan beban

bunga. Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan mendapat dampak

yang paling berat. Akibatnya akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk

membayar kewajibannya, pada tingkatan yang paling buruk bisa menyebabkan

perusahaan mengalami pailit yang berujung pada penurunan harga saham.

4.1.5. Indeks Harga Saham

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan

pergerakan harga saham menurut (Tjiptono dan Hendi. 2001:95) .Selain itu indeks

harga saham merupakan indeks pasar sebagai indikator untuk mengetahui kondisi

pasar. Keadaan pasar modal Indonesia dapat diwakili (proxy) oleh IHSG atau

LQ45. Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kondisi pasar dan selanjutnya

kondisi pasar ini akan mempengaruhi para investor. Sulit bagi para investor untuk

memperoleh hasil yang berkebalikan dengan kecenderungan pasar. Apabila pasar

membaik atau memburuk, pada umumnya saham-saham juga akan terpengaruh

dengan arah yang sama. Arah pergerakan kondisi perekonomian dan pasar ini

akan berguna bagi investor untuk mengambil keputusan apakah " keluar" dahulu

dari pasar atau tetap bertahan. Perkiraan ini juga berguna untuk memutuskan
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apakah sudah saatnya untuk "masuk" kembali ataukah lebih baik sementara di

luar pasar.

4.1.6. Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham

Naik turunnya harga Indeks Harga Saham sangat dipengaruhi oleh aktifitas

transaksi yang terjadi di pasar modal. Secara terperinci faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain (Suad Husnan. 1996:8-9)

a. Supply sekuritas

Faktor ini harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di

pasar modal.

b. Demand akan sekuritas

Faktor-faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki

jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. Calon pembeli sekuritas tersebut dapat berasal

dari individu, perusahaan non keuangan, maupun lembaga-lembaga

keuangan.

c. Kondisi politik dan ekonomi

Faktor ini pada akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan

sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan

ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand.

d. Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal.

Lembaga-lembaga seperti BAPEPAM, Bursa Efek, Akuntan publik,

Underwriter, Wali amanat, Notaris, Konsultan hokum, lembaga kliring dan
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Iain-lain perlu untuk bekerja dengan professional, saling membutuhkan,

dan bisa diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di bursa efek

bisa berlangsung dengan cepat, efisien dan bisa dipercaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sangat banyak, maka

untuk menjelaskan diperlukan beberapa tahapan untuk menganalisis.tahapan yang

dilakukan diawali dengan anaiisis dari kondisi makro ekonomi atau kondisi pasar

di Indonesia, sehingga yang akan dibahas dalam bab ini adalah hal-hal yang

berhubungan berhubungan dengan ekonomi makro. Ada berbagai variabel

ekonomi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi nasional.

Ukuran-ukuran aktifitas ekonomi tersebut memberikan kemudahan kepada para

anaiisis ekonomi dalam merangkum dan menyimpulkan kondisi ekonomi

nasional. Ukuran aktifitas ekonomi yang biasa digunakan adalah Produk Domestic

Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar Rupiah khususnya

terhadap US Dollar.

4.2. Hipotesa Penelitian

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan

penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris.Hipotesis menyatakan

hubungan apa yang dicari atau yang ingin dipelajari.

Dalam penelitiaan nanti akan diuji beberapa faktor yang mempengaruhi

harga saham, dalam hal ini ditunjukkan dengan fluktuasi harga saham. Faktor-

faktor tersebut yang pertama adalah pembahan nilai tukar Rupiah terhadap US
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Dollar. Menurunnya kurs Rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku

dan meningkatkan suku bunga walaupun di sisi lain meningkatkan ekspor. Jika

perusahaan tidak memiliki pendapatan dari penjualan ekspor atau mungkin ada

tetapi tidak mencukupi maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Maka faktor

fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar diduga berpengaruh signifikan

terhadap harga saham PT Bank BRl. Faktor kedua Perubahan tingkat suku bunga

deposito berjangka 3 bulan. Perubahan tingka suku bunga berjangka dari bank

diduga mempunyai hubungan signifikan terhadap harga saham PT Bank BRl.

Suku bunga yang meningkat akan meningkatkan harga kapital sehingga

menyebabkan membesamya biaya perusahaan yang selanjutnya akan mengurangi

penerimaan laba perusahaan. Faktor yang ketiga perubahan indeks harga saham

(IHSG) pada keadaan pasar yang baik atau buruk pada umumnya akan

mempengaruhi harga saham dengan arah yang sama sehingga terdapat dugaan

yang kuat faktor perubahan indeks harga saham gabungan mempunyai pengaruh

yang kuat terhadap perubahan harga saham PT Bank BRl.

Pada penelitian ini digunakan hipotesis yang digunakan antara lain :

1. Ada pengaruh yang signifikan antara nilai tukar Rupiah, tingkat suku

bunga bank, dan IHSG terhadap harga saham PT Bank BRl Tbk.

2. Diduga pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh

positifdan signifikan terhadap harga saham PT Bank BRl Tbk.

3. Diduga pengaruh tingkat suku bunga bank berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap harga saham PT Bank BRl Tbk.
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4. Diduga faktor IHSG terhadap harga saham PT Bank BRl Tbk adalah

berpengaruh positif dan signifikan.
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