
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal sebagai upaya deregulasi terhadap pasar modal, dengan salah satu tujuan 

untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan 

bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat serta untuk mengantisipasi 

globalisasi ekonomi. Diterbitkannya undang-undang ini memberikan izin bagi 

investor asing untuk menguasai porsi kepemilikan saham hingga mencapai 100%. 

Langkah ini telah mendorong terjadinya liberalisasi dan integrasi pasar modal 

yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah aliran modal asing yang masuk ke 

Indonesia melalui pasar modal. Pada Gambar 1 dapat dilihat pertumbuhan nilai 

aliran investasi asing yang dicermati dari dari nilai pembelian yang dilakukan 

oleh investor asing di pasar saham terus mengalami peningkatan. 

 

 
Sumber: BEI (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013, 2014, 2015, 2016) 

Gambar 1 Perkembangan nilai pembelian investor asing di pasar modal 

Total aksi beli yang dilakukan oleh investor asing di pasar saham tahun 

2016 lebih tinggi 233% dibandingkan aksi beli yang dilakukan oleh investor 

asing pada tahun 2007. Itu artinya terdapat peningkatan akumulasi sepanjang 

tahun 2016 dari pembelian investor asing di pasar saham sebesar Rp 444 triliun 

jika dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan invesor asing di tahun 2007. 

Situasi ini mengindikasikan bahwa ketertarikan investor asing untuk berinvestasi 

di pasar saham Indonesia terus meningkat. Selain itu, menurut data Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI 2016) meskipun berfluktuasi total kepemilikan 

saham asing mengalami peningkatan. Total kepemilikan asing pada tahun 2007 

adalah sebesar 38.03% meningkat menjadi 49.95% pada tahun 2016, dengan nilai 

kapitalisasi sebesar Rp 3 044 triliun di tahun 2016, maka dapat diartikan aliran 

modal sebesar Rp 1 520 triliun di pasar saham dimiliki oleh investor asing. 

Meningkatnya porsi kepemilikan asing dan arus modal asing tersebut 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar saham, rata-rata IHSG 

mengalami pertumbuhan mencapai 208.91 poin setiap tahunnya. Selain itu 
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jumlah perusahaan publik yang terdaftar di bursa terus mengalami peningkatan. 

Pada tahun 1995 hanya terdapat 253 perusahaan yang memperdagangkan saham, 

pada tahun 2016 jumlah ini meningkat menjadi 541 perusahaan (Gambar 2). 

 

 
Sumber: BEI (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013, 2014, 2015, 2016) 

Gambar 2 Pertumbuhan IHSG dan jumlah perusahaan tercatat di BEI 

Situasi ini sejalan dengan pernyataan Pratiwi (2016) yakni ketika struktur 

modal dan investment opportunity set meningkat, hal tersebut akan direspon oleh 

peningkatan pertumbuhan perusahaan dan kinerja keuangan. Dampak positif 

yang terjadi akibat meningkatnya aliran modal asing turut mempengaruhi 

volatilitas pasar modal dan nilai tukar. Hal ini dibuktikan oleh Aggriyani (2012) 

dengan melakukan pengamatan terhadap tiga saham sektoral dengan kapitalisasi 

besar (sektor keuangan, sektor industri barang konsumsi, dan sektor 

pertambangan) ditemukan bahwa peningkatan transaksi asing bersih (net 

position) berdampak pada peningkatan volatilitas yang lebih besar dibandingkan 

peningkatan pengembalian saham, baik itu pengembalian saham gabungan 

maupun pengembalian saham sektoral. Aliran modal asing yang masuk ke pasar 

saham turut berperan meningkatkan volatilitas nilai tukar sebagai akibat dari 

adanya supply and demand asing dalam transaksi perdagangan efek. Dalam 

situasi ini, aksi jual yang dilakukan oleh investor asing di pasar modal akan 

berdampak pada depresiasi nilai tukar, karena tingginya permintaan terhadap 

mata uang asing seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia pada tahun 1997, 

dimana penarikan dana asing secara tiba-tiba dalam skala besar yang telah 

mengakibatkan pasar modal Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat 

signifikan serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.  

Hubungan nilai tukar dan harga saham menjadi topik penelitian yang 

menarik untuk mengetahui bagaimana perubahan aliran modal asing memberikan 

pengaruh. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana kedua variabel ini 

saling berhubungan, agar memudahkan dalam mengambil keputusan atau 

tindakan preventif dalam upaya meminimalisir risiko. Berdasarkan pendekatan 

tradisional dengan landasan flow oriented model perubahan pada nilai tukar 

memberikan pengaruh pada harga saham sebagai akibat dari efek perubahan nilai 

tukar terhadap keuntungan perusahaan (Mao 2014). Dornbusch dan Fisher (1980) 

berpendapat perubahan harga saham sebagai akibat dari perubahan nilai tukar 
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bisa juga terjadi karena adanya persaingan internasional. Penelitian yang 

dilakukan oleh Walid et al. (2011) terhadap negara berkembang dengan 

menggunakan pendekatan Markov-state switching menemukan bahwa nilai tukar 

memainkan peran yang signifikan dalam menentukan fluktuasi di pasar saham. 

Muntasir (2015) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa perubahan 

nilai tukar IDR terhadap USD signifikan mempengaruhi IHSG. Berbeda dengan 

pendekatan tradisional, dalam pendekatan portofolio atau teori keseimbangan 

portofolio disebutkan bahwa pasar saham memberikan pengaruh pada nilai tukar. 

Secara teoritis dijelaskan bahwa kenaikan harga saham akan meningkatkan 

jumlah permintaan terhadap mata uang lokal sebagai akibat dari meningkatnya 

jumlah pembelian terhadap saham (Dornbusch dan Fisher 1980). Teori ini 

dibuktikan oleh Staf dan Fathi (2013) melalui penelitian yang dilakukan terhadap 

indeks saham Stockholm Stock Exchange dan nilai tukar USD terhadap SEK, 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh harga saham 

terhadap nilai tukar dalam jangka pendek.  

 

Perumusan Masalah 

Hubungan nilai tukar dan harga saham telah banyak menarik perhatian baik 

itu dari bidang ekonomi maupun keuangan. Hubungan antara nilai tukar dan 

harga saham seringkali diamati dengan menggunakan indeks harga saham 

gabungan maupun indeks harga saham sektoral. Hasil pengamatan terhadap 

hubungan kedua variabel ini sangat beragam. Keberagaman terhadap hasil 

penelitian antara lain dipengaruhi oleh periode penelitian dan rentang data. 

Penelitian dengan menggunakan data harian diyakini dapat lebih sensitif 

menangkap perubahan masing-masing variabel untuk selanjutnya mengetahui 

bagaimana kointegrasi dan arah pengaruh antar variabel. 

Hubungan nilai tukar dan harga saham perusahaan lebih banyak berfokus 

pada paparan risiko nilai tukar terhadap harga saham perusahaan. Padahal jika 

diamati, beberapa hasil penelitian terhadap hubungan indeks harga saham dan 

nilai tukar menunjukkan adanya hubungan satu arah dari harga saham menuju 

nilai tukar. Ini berarti, jika indeks harga saham memiliki potensi untuk 

mempengaruhi nilai tukar, maka saham-saham yang memegang kendali terhadap 

perubahan indeks harga saham turut memiliki potensi untuk mempengaruhi nilai 

tukar. Permasalahan lainnya adalah hubungan nilai tukar dan indeks harga saham 

tidak dapat serta merta menjadi pertanda bagi saham perusahaan untuk bereaksi 

terkait dengan perubahan nilai tukar. Hal ini disebabkan, setiap perusahaan 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perubahan nilai tukar, ini dibuktikan 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Bartram (2007) terhadap perusahaan 

dalam industri sejenis di Amerika Serikat, hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa hanya 13.2% sampel penelitian yang signifikan terpapar risiko nilai tukar. 

Bahkan tingkat signifikansi paparan masing-masing perusahaan berbeda, 

beberapa signifikan positif dan lainnya negatif.  

Pertanyaan yang seringkali muncul adalah apakah saham perusahaan 

memiliki potensi untuk mempengaruhi nilai tukar? Jika diamati secara teoritis 

maupun historis terdapat potensi bagi saham perusahaan untuk menggerakkan 

nilai tukar. Secara teoritis hal ini didukung oleh teori keseimbangan portofolio, 

sementara secara historis dapat diamati melalui peristiwa subprime mortgage. 
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Menurut Outlook Ekonomi Indonesia (BI 2009) gelombang gagal bayar di AS 

telah memunculkan krisis kepercayaan sehingga menyebabkan timbulnya 

perilaku menghindar (risk aversion) yang menciptakan kondisi sangat ketat di 

pasar keuangan. Perilaku risk aversion menyebabkan terjadinya realokasi dan 

rekomposisi struktur portofolio para pemodal, dari aset yang dipandang berisiko 

ke aset yang lebih aman. Kondisi ini segera memicu capital outflow dari negara 

emerging market. Di Indonesia, dampak krisis telah menyebabkan melemahnya 

IHSG hingga memaksa BEI untuk menghentikan perdagangan pada Oktober 

2008 aksi realokasi dan rekomposisi struktur portofolio oleh investor asing juga 

telah memicu pelemahan nilai tukar Rupiah.  

Menjadi penting bagi investor maupun pemegang kebijakan untuk 

mengetahui bagaimana hubungan nilai tukar dan harga saham perusahaan untuk 

mewaspadai risiko sistemik yang bisa saja terjadi, terlebih apabila perusahaan 

tersebut memiliki nilai kapitalisasi pasar dan porsi kepemilikan investor asing 

yang besar di pasar saham. Penjualan saham perusahaan berkapitalisasi pasar 

dengan porsi kepemilikan investor asing besar memiliki kemungkinan untuk 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar jika penjualan tersebut terjadi secara masal. 

Berdasarkan data tahun 2016, terdapat 10 perusahaan dengan nilai kapitalisasi 

pasar di atas Rp 100 triliun (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di tahun 2016 

No Nama Perusahaan 
Kapitalisasi Pasar 

(Juta Rupiah) 

1 HM Sampoerna Tbk. 445 498 235 

2 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 401 183 986 

3 Bank Central Asia Tbk.  378 331 116 

4 Astra International Tbk.  378 331 116 

5 Unilever Indonesia Tbk. 296 044 000 

6 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 285 132 342 

7 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 267 382 500 

8 Gudang Garam Tbk. 122 949 223 

9 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 102 003 489 

10 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 100 000 861 
Sumber: BEI (2016) 

Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi dengan melakukan 

pengamatan terhadap hubungan antara nilai tukar dan harga saham pada dua 

tingkatan. Pengamatan terhadap hubungan nilai tukar dan indeks harga saham 

gabungan (IHSG) untuk selanjutnya disebut sebagai level makro, dan hubungan 

nilai tukar dan harga saham perusahaan untuk selanjutnya disebut sebagai level 

mikro.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan, masalah yang 

diteliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara nilai tukar dan harga saham pada level makro? 

2. Bagaimana hubungan antara nilai tukar dan harga saham pada level mikro? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara nilai tukar dan harga 

saham pada level makro. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara nilai tukar dan harga 

saham pada level mikro. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat kepada: 

1. Investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar 

saham. 

2. Perusahaan sebagai bahan informasi dalam mengelola kinerja keuangan dan 

meminimalisir paparan risiko nilai tukar. 

3. Peneliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai risiko dan 

eksposur nilai tukar. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini dibatasi pada penggunaan data harian harga 

penutupan dari IHSG, harga saham perusahaan, dan nilai tukar IDR terhadap 

USD sepanjang periode 1 Januari 2007 hingga 30 Desember 2016. Penelitian 

menggunakan data nominal dari setiap variabel. Pengamatan terhadap hubungan 

harga saham dan nilai tukar pada level mikro diwakili oleh 244 perusahaan yang 

memenuhi syarat sebagai sampel dalam penelitian. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pasar Modal 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal 

dapat didefinisikan sebagai suatu cakupan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Menurut Rahardjo (2009) pasar modal adalah sistem yang   

mempertemukan pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak 

yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Instrumen yang diperdagangkan di 

pasar modal adalah efek atau surat berharga yang dapat dikategorikan ke dalam 

lima kelompok besar, yakni (Hariyani dan Serfianto 2010): 

1. Efek bersifat ekuitas (saham) 

2. Efek bersifat utang (obligasi) 

3. Produk derivatif (waran, right, opsi) 

4. Produk reksadana 

5. Produk pasar modal syariah 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi ekonomi dan 
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