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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

penelitian lain sehingga penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. 

1. Krisnawati dan Nursiam (2020)  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahi pengaruh jumlah uang 

beredar, suku bunga SBI, nilai kurs, Indeks Dow Jones, Indeks Hang Seng 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Variabel pada penelitian ini adalah 

jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai kurs, Indeks Dow Jones, dan Indeks 

Hang Seng sebagai variabel independen dan Indeks Harga Saham Gabungan 

sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini adalah data sekunder 

dengan data suku bunga SBI dan nilai kurs melalui www.bi.go.id. Teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

adalah jumlah uang beredar, nilai kurs, dan Indeks Hang Seng berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan sedangkan suku bunga SBI dan Indeks 

Dow Jones tidak berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

 Persamaan antara penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Merupakan jenis penelitian kuantitatif 

http://www.bi.go.id/
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b. Nilai kurs sebagai variabel independen dan Indeks Harga Saham Gabungan 

sebagai variabel dependen. 

c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Sumber data nilai kurs berasal dari www.bi.go.id.  

 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Periode penelitian terdahulu adalah 2014-2018 sedangkan penelitian 

sekarang pada periode 2017-2019. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan statistik deskriptif sebagai teknik 

analisis data sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan regresi linier 

berganda. 

2. Su, Xu, dan Tao (2020) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah harga obligasi 

pemerintah, harga emas, dan nilai kurs memiliki pengaruh terhadap Indeks saham 

di pasar saat China menghadapi situasi yang optimis atau pesimistis ekstrem. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah harga obligasi pemerintah, 

harga emas dan nilai kurs sebagai variabel independen dan Indeks saham sebagai 

variabel dependen. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder yang berasal dari data bulanan dari bulan Juli 2005 hingga April 2019 

yang terdapat di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Emas Shanghai. Teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah analisi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa harga obligasi pemerintahan, harga emas, dan nilai kurs 

berpengaruh terhadap Indeks saham pada situasi optimis atau pesimistis ekstrim. 

 Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

http://www.bi.go.id/
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a. Menggunakan nilai kurs dan harga emas sebagai variabel independen  

b. Menggunakan Indeks saham sebagai variabel dependennya. 

 Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu: 

a. Teknis analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis deskriptif 

kualitatif sedangkan pada penelitian sekarang adalah analisis regresi linier 

berganda. 

b. Jenis penelitian pada penelitian terdahulu adalah kualitatif sedangkan pada 

penelitian sekarang adalah kuantitatif. 

3. Widodo, Swandari, dan Sadikin (2020) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisi pengaruh kurs, suku bunga, 

lajur inflasi dan harga emas terhadap Indeks harga saham pertambangan. Variabel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Indeks harga saham pertambangan 

sebagai variabel dependen dan nilai kurs, suku bunga, inflasi, dan harga emas 

sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh 

yaitu semua anggota populasi perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

ini adalah Hasil menunjukkan bahwa keempat variabel bebas berpengaruh 

signifikan sedangkan kurs dan harga emas berpengaruh positif signifikan, tingkat 

suku bunga memiliki pengaruh signifikan negatif sedangkan inflasi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Harga Saham Pertambangan (IHSP). 

 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a.  Nilai kurs dan harga emas sebagai variabel independen. 

b.  Menggunakan regresi linier berganda untuk teknik analisis data. 
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 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Variabel dependennya yang beda sektor, pada penelitian terdahulu 

menggunakan Indeks harga saham pertambangan (IHSP) sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  

b. Tahun penelitian peneliti terdahulu adalah 2015-2018 sedangkan penelitian 

sekarang adalah 2017-2019. 

4. Hardiyanti (2019) 

 Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari harga 

emas dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006 hingga 2017. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah harga emas dan nilai tukar rupiah sebagai 

variabel independennya dan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variabel 

dependen. Sampel pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

situs Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengumpulan data secara library 

research. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, analisis deskriptif kualitatif dan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel harga emas dan 

nilai tukar rupiah terhadap IHSG pada periode tahun 2006-2017. 

 Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Menggunakan harga emas dan nilai tukar sebagai variabel independen. 

b. Menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variabel 

dependennya.  

c. Merupakan jenis penelitian kuantitatif 
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d. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Pada periode penelitiannya, penelitian terdahulu dari 2006-2017 sedangkan 

penelitian sekarang pada periode 2017-2019. 

b. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu adalah library research 

sedangkan pada penelitian sekarang adalah data dokumentasi dalam bentuk 

publikasi. 

5. Rismala dan Elwisam (2019) 

 Tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, 

BI rate, kurs rupiah, dan harga emas dunia terhadap Indeks harga saham sektor 

pertambangan di Indonesia. Variabel yang digunkakan pada penelitian ini adalah 

Indeks harga saham sektor pertambangan sebagai variabel dependen dan inflasi, 

BI rate, kurs rupiah, dan harga emas dunia sebagai variabel independen. Sampel 

pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series pada periode 

2009 –2015 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), 

bank Indonesia (www.bi.go.id) dan London bullion market (www.lbma.org.uk). 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisi regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini adalah inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks harga saham sektor pertambangan, BI rate tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks harga saham sektor pertambangan, kurs rupiah berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Indeks harga saham sektor pertambangan, harga 

emas dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks harga saham 

sektor pertambangan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.lbma.org.uk/
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 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Menggunakan kurs rupiah dan harga emas sebagai variabel dependen. 

b. Sumber data sekunder. 

c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Periode penelitian peneliti adalah 2017-2019  

 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Variabel dependen penelitian terdahulu adalah Indeks harga saham 

pertambangan sedangkan penelitian sekarang adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan. 

b. Sumber data untuk harga emas pada penelitian terdahulu adalah 

www.ibma.org.uk sedangkan penelitian sekarang adalah www.logammulia.com.  

6. Habib, Raden, dan Sri (2017) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

pada penelitian ini yaitu inflasi, kurs, produk domestik bruto, dan harga emas 

terhadap variabel terikat Indeks Harga Saham Gabungan. Variabel pada penelitian 

ini adalah inflasi, kurs, produk domestik bruto, dan harga emas sebagai variabel 

bebas dan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variabel terikat. Sampel pada 

penelitian ini adalah data dari variabel inflasi, kurs, produk dometik bruto, harga 

emas dunia dan Indeks Harga Saham Gabungan periode tahun 2008 hingga 2016. 

Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda, analisis deskriptif dan 

analisis inferensial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan 

variabel inflasi Indonesia, kurs IDR/USD, produk domestik bruto, dan harga emas 

dunia secara simultan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di BEI dan secara 

http://www.ibma.org.uk/
http://www.logammulia.com/
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parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel inflas Indonesia terhadap 

variabel Indeks Harga Saham Gabungan di BEI, terdapat pengaruh negative 

signifikan dari variabel kurs IDR/USD terhadap variabel Indeks Harga Saham 

Gabungan di BEI, terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel produk 

domestik bruto terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan di BEI, tidak 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel harga emas dunia terhadap variabel 

Indeks Harga Saham Gabungan di BEI. 

 Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Menggunakan kurs rupiah sebagai variabel independennya dan Indeks harga 

saham gabungan sebagai variabel dependen.  

b. Menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Pada variabel independen harga emas, penelitian terdahulu menggunakan 

harga emas dunia sedangkan penelitian sekarang menggunakan harga emas di 

Indonesia. 

b. Periode penelitan terdahulu adalah 2008 hingga 2016 sedangkan penelitian 

sekarang pada periode 2017-2019.  

7. Dwiati dan Ambarwati (2016) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah harga emas 

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan nilai kurs sebagai 

variabel moderasi. Variabel pada penelitian ini adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan sebagai variabel dependen, emas sebagai variabel independen dan nilai 

kurs sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini adalah data dari tahun 
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2012-2014 dengan total enam ratus delapan puluh sembilan observasi. Teknik 

analisis data pada penelitian ini adalah moderated regression analysis. Hasil dari 

penelitian ini adalah harga emas berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan dan nilai kurs tidak bisa memoderasi pengaruh harga emas terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan. 

 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Harga emas sebagai variabel independen. 

b. Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variabel dependen.  

 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

c. Nilai kurs pada penelitian terdahulu menjadi variabel moderasi sedangkan 

pada penelitian sekarang nilai kurs menjadi variabel independen. 

d. Teknik analisis data penelitian terdahulu adalah moderated regression 

analysis sedangkan pada penelitian sekarang adalah analisis regresi linier 

berganda. 

e. Periode penelitian terdahulu adalah 2012-2014 sedangkan penelitian 

sekarang adalah pada periode 2017-2019. 

8. Shiva dan Sethi (2015) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menetapkan dan 

menentukan dampak harga emas terhadap saham Indeks harga BSE (SENSEX), 

NSE (SdanP CNX NIFTY), dan nilai tukar USD / INR. Variabel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah harga emas, Sensex, SdanP CNX NIFTY, dan nilai 

tukar. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Sampel untuk penelitian 

ini terdiri dari seratus sembilan puluh empat pengamatan yang mencakup periode 
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lima belas tahun dari januari 1998 hingga april 2014 yang berasal dari data 

bulanan untuk Indeks BSE SENSEX dan SdanP CNX NIFTY telah diambil dari 

BSE India dan situs web NSE dari India. Nilai tukar USD/INR telah diperoleh 

dari www.oanda.com, data harga emas telah diambil dari world gold council, yang 

disesuaikan dalam mata uang India per troy ounce. Teknik analisis datapada 

penelitian ini adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji 

kointegrasi menegaskan bahwa harga emas, nilai tukar, dan harga saham 

terkointegrasi, yang mengindikasikan suatu adanya hubungan ekuilibrium jangka 

panjang antara variabel yang dikonfirmasi oleh johansen hasil tes kointegrasi. 

GCT akhirnya mengonfirmasi keberadaan kausalitas searah yang berjalan dari 

harga emas ke harga saham dan dari harga emas ke nilai tukar USD/INR India. 

 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Menggunakan nilai kurs dan harga emas sebagai variabel independen. 

b. Harga saham sebagai variabel dependen.  

  Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi 

sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda. 

b. Periode penelitian pada penelitian terdahulu adalah lima belas tahun tahun 

dari 1998-2014 sedangkan pada penelitian sekarang hanya pada periode 2017-

2019. 

c. Lokasi penelitian terdahulu di India sedangkan penelitian sekarang di 

Indonesia. 

 

http://www.oanda.com/
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9. Nordin, Nordin, dan Ismail (2014) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak harga komoditas 

disamping dua variabel ekonomi makro yang dipilih pada saham kinerja. Variabel 

pada penelitian ini adalah minyak kelapa sawit, harga emas, suku bunga, dan nilai 

tukar sebagai variabel independen dan Indeks harga saham sebagai variabel 

dependen. Sampel penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari website. 

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini 

adalah ada pengaruh signifikan dari harga minyak sawit pada Indeks pasar saham 

namun pengaruh tidak signifikan diamati untuk harga minyak dan harga emas. 

Suku bunga dan tingkat nilai tukar menunjukkan pengaruh yang signifikan.  

 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah:  

a. Varibel independen menggunakan harga emas dan nilai tukar atau kurs. 

b. Variabel dependennya menggunakan Indeks harga saham. 

 Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah: 

a. Teknik analisis data penelitian terdapat adalah analisis deskriptif sedangkan 

pada penelitian sekarang adalah analisis regresi linier berganda. 

b. Lokasi penelitian terdahulu di Malaysia sedangkan penelitian sekarang di 

Indonesia. 

10. Najafabadi, Qazvini, dan Ofoghi (2012) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak harga minyak 

dan harga emas pada the Tehran stock exchange market (TSE). Variabel pada 

penelitian ini adalah harga minyak dan harga emas sebagai variabel independen 

dan TSE sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini adalah triwulan 
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yang berasal dari website TSE pada periode 2007-2011. Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah nilai tukar 

berdampak pada TSE dan dampak minyak pada TSE tidak signifikan. 

 Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Menggunakan nilai kurs sebagai variabel independen.  

b. Harga saham sebagai variabel dependen. 

 Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah: 

a. Lokasi penelitian terdahulu di Iran sedangkan penelitian sekarang di 

Indonesia. 

b. Teknik analisis data penelitian terdahulu adalah analisis deskriptif 

sedangkan penelitian sekarang adalah analisis regresi linier berganda. 
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2.2 Landasan Teori 

 Pada bab ini membahas mengenai uraian dari teori-teori yang menjadi dasar 

dan pendukung dalam penelitian ini. 

2.2.1  Teori Sinyal 

 Teori sinyal (teori perisyaratan) adalah suatu tindakan yang diambil 

manajemen sebagai petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek keuangan (Brigham, 2001). Manajemem perusahaan 

mempunyai kecenderungan akan merencanakan emisi saham. Baru bila dirasa 

prospek perusahaan ke depan akan menguntungkan maka manajemen akan 

menghindari penjualan saham dan mencari sumber permodalan yang lain seperti 

penggunaan utang (Krisnawati dan Nursiam, 2020).  

 Teori sinyal (signaling theory) adalah teori yang membahas tentang naik 

turunnya harga saham di pasar yang akan memengaruhi keputusan investor 

(Fahmi, 2015). Teori sinyal menjelaskan mengenai hubungan pengungkapan 

informasi, apabila perusahaan mengungkap bad news maka pasar memberikan 

reaksi yang negatif begitu pula sebaliknya (Krisnawati dan Nursiam, 2020). 

Informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan sinyal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasinya dan reaksi yang 

ditimbulkan dapat beragam tergantung jenis informasi yang dipublikasikan 

(Jogiyanto, 2000 dalam Krisnawati dan Nursiam, 2020). 

 Teori sinyal dapat memberi sinyal kepada pasar, investor, dan perusahaan 

mengenai kondisi perekonomian yang sedang terjadi di suatu wilayah dengan 

memberikan sinyal yang positif atau negatif terhadap harga saham suatu wilayah 
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tersebut. Sinyal yang positif menunjukkan bahwa naik turunnya harga saham 

dipengaruhi searah dengan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Harga saham 

akan naik jika mata uang negara tersebut mengalami apresiasi dan harga saham 

akan mengalami kenaikan jika harga emas di wilayah tersebut juga mengalami 

kenaikan. Sinyal yang buruk seperti depresiasinya nilai kurs dan menurunya harga 

emas akan membuat harga saham depresiasi. 

 Investasi pada saham merupakan investasi terbaik yang dipilih oleh investor 

karena investor akan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal tersebut 

dapat berubah ketika perekonomian dalam kondisi tidak pasti akibat adanya 

perang dagang membuat para investor menjual saham mereka dan beralih ke 

investasi lain yang lebih menguntungkan seperti valas atau emas. Berinvestasi 

dalam bentuk valas dapat menguntungkan investor sebab nilai kurs yang 

mengalami perubahan apresiasi atau depresiasi dengan cepat membuat nilai kurs 

memiliki risiko yang besar sehingga margin yang diperoleh tinggi pula sedangkan 

berinvestasi dalam bentuk emas akan menguntungkan karena nilai emas yang 

fluktuatif naik menyebabkan keuntungan dengan return yang tinggi sebab sifat 

emas yang bebas risiko. 

2.2.2  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 Indeks Harga Saham Gabungan adalah suatu nilai yang digunakan untuk 

mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek (Sunariah, 

2011). Indeks Harga Saham Gabungan menggambarkan suatu rangkaian informasi 

historis mengenai pergerakan harga saham sampai tanggal tertentu. Pada 1 April 

1993, Indeks Harga Saham Gabungan pertama kali diperkenalkan sebagai 
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indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Indeks ini 

mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 Pergerakan Indeks harga saham ini digunakan untuk mengetahui apakah 

pasar sedang ramai, lesu atau dalam keadaan stabil (Anoraga, 2006 dalam Habib, 

2017). Pergerakan nilai indeks akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang 

terjadi. Pasar yang sedang positif atau terjadi transaksi yang aktif, ditunjukkan 

dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan.  

 Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap, 

sedangkan yang lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami 

penurunan. Kondisi ini biasanya tidak disukai para investor karena dengan 

penurunan indeks harga saham akan menurunkan keuntungan mereka (Tesa, 

2012). Jadi, Indeks Harga Saham Gabungan adalah indikator yang digunakan 

untuk mengukur harga saham di Indonesia yang dapat digunakan oleh investor 

untuk mengetahui kondisi pasar saham Indonesia apakah dalam keadaan ramai, 

lesu, atau stabil melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 Bursa Efek Indonesia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan tidak 

memasukkan satu atau beberapa perusahaan yang tercatat dari perhitungan Indeks 

Harga Saham Gabungan, agar Indeks Harga Saham Gabungan dapat 

menggambarkan keadaan yang wajar. Sebagai salah satu instrumen ekonomi, 

pergerakan saham di Bursa Efek akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor (Iskandar, 

2008 dalam Habib, 2017), yaitu:  
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1. Perubahan suku bunga tabungan dan deposito, inflasi, kurs valas, serta 

beberapa regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar yang 

berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di Bursa Efek.  

3. Berbagai rumor dalam dan luar negeri seperti kerusuhan masal, hak asasi 

manusia, serta lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap perilaku investor. 

Data Indeks Harga Saham Gabungan sifatnya tersedia setiap waktu, data yang 

berasal dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dirangkum dalam dua hal yaitu 

harga pembukaan dan harga penutupan. Pada penelitian ini data yang digunakan 

adalah data bulanan harga penutupan Indeks Harga Saham Gabungan yang berasal 

dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

2.2.3 Nilai Kurs 

 Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda yaitu merupakan 

perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut (Triyono, 2008 

dalam Krisnawati dan Nursiam, 2020). Nilai kurs adalah sebuah nilai mata uang 

suatu negara terhadap mata uang negara lain (Krisnawati dan Nursiam, 2020). 

Nilai kurs adalah nilai atau harga mata uang negara terhadap negara lain yang 

digunakan sebagai alat pertukaran dengan membandingkan nilai atau harga antara 

kedua mata uang.  

 Kurs dapat mengalami dua macam perubahan, yaitu apresiasi dan 

depresiasi. Depresiasi merupakan penurunan nilai mata uang domestik terhadap 

mata uang asing yang akan mengakibatkan eksport menjadi lebih murah dan 

import menjadi lebih mahal. Apresiasi merupakan kenaikan nilai mata uang asing 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


24 
 

 

terhadap mata uang asing yang mengakibatkan peningkatan pendapatan eksport 

dan menurunkan nilai import sehingga perusahaan yang bergerak pada bidang 

import akan menerima dampak negatif (Krisnawati dan Nursiam, 2020). 

Depresiasi mata uang domestik dapat mendorong investor untuk menjual 

sahamnya karena depresiasi mata uang domestik menandakan prospek 

perekonomian sedang suram dan memilih untuk investasi valas. Apresiasi mata 

uang akan menyebabkan harga saham wilayah tersebut mengalami kenaikan 

sehingga mendorong investor untuk berinvestasi pada saham. 

 Investasi pada valuta asing memiliki beberapa keuntungan antara lain adalah 

likuiditas yang tinggi sehingga cepat terjual dan dibeli, mengungtungkan kedua 

belah pihak antara pembeli dan penjual serta pasar Forex selalu buka sehingga 

mudah melakukan trading. Adapula kerugian dalam berinvestasi valas antara lain 

adalah tinggi volatilitas semakin tinggi, risiko kegagalan, dan tingkat risiko broker 

scam yang tinggi karena banyaknya broker Forex. Pada penelitian ini 

menggunakan data bulanan harga penutupan nilai kurs yang diambil dari website 

Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. 

2.2.4  Harga Emas 

 Emas merupakan logam mulia. Pandangan ekonomi klasik menyebutkan 

bahwa logam mulia adalah safe haven, ini artinya membeli logam mulia adalah 

investasi yang rendah risiko gagal dan diyakini tidak akan turun daya belinya oleh 

inflasi atau pergerakan nilai tukar (Dwiati dan Ambarwati, 2016) Menurut sejarah 

keberadaan bank-bank sentral di dunia, menyimpan emas (gold reserve) 

http://www.bi.go.id/
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digunakan untuk tujuan membayar hutang, menjaminkan uang kertas yang 

dicetak, dan menjaga nilai tukar mata uangnya (Dwiati dan Ambarwati, 2016).  

 Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga 

sebagai alat tukar yang relatif abadi dan diterima di semua negara di dunia (Ihsan, 

2019). Emas merupakan salah satu instrumen investasi favorit karena nilainya 

yang selalu naik dari tahun ke tahun, bisa dikatakan bahwa dalam 7 tahun saja 

harga emas naik hampir dua kali lipat. Kelebihan emas inilah yang membuat 

investor melirik untuk melakukan investasi pada emas  (Ihsan, 2019).  Harga emas 

adalah harga jual satuan emas. 

 Harga emas pada umumnya berhubungan terbalik dengan kondisi 

perekonomian atau bersifat counter-cyclical, artinya saat pasar dan perekonomian 

bullish (naik) harga emas cenderung stabil sebaliknya emas akan dicari ketika 

terjadi ketidakpastian dipasar sehingga harga emas akan melonjak naik. Ini 

berkebalikan dengan harga saham yang persis bergerak sesuai kondisi 

perekonomian dan pasar, yaitu naik bullish dan turun ketika bearish/turun 

(Frensidy, 2013). Faktanya dalam beberapa tahun terakhir, harga emas naik 

seiring dengan kenaikan harga saham. Pada penelitian data harga emas 

menggunakan data bulanan harga penutup yang diambil dari sumber website 

www.logammulia.com.  

2.2.5  Pengaruh Nilai Kurs terhadap Harga Saham 

 Teori sinyal membahas tentang naik turunnya harga saham di pasar 

sehingga manajemen mendapat petunjuk mengenai prospek keuangan yang akan 

membantu memengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai 

http://www.logammulia.com/
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tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata 

uang dalam negeri maupun mata uang asing. Begitu pula perubahan nilai tukar 

valuta suatu negara yang sangat fluktuatif akan membuat investor kesulitan dalam 

mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah.  

 Menurunnya nilai mata uang suatu negara akan menyebabkan investor 

untuk memindahkan nilai investasinya dari pasar modal ke pasar uang. Hal ini 

akan menyebabkan perdagangan saham akan sangat berfluktuatif dengan tajam. 

Bagi suatu negara, kondisi perekonomian yang baik di antaranya diwakili oleh 

nilai tukar valuta yang stabil dan perdagangan saham yang progresif, melemahnya 

kurs akan berakibat berpindahnya dana ke pasar valuta asing yang dapat 

bersumber dari pasar modal maupun pasar uang (Heru, 2008 dalam Hardiyanti, 

2019).  

 Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dapat dipengaruhi oleh ekonomi 

makro seperti nilai kurs. Nilai kurs mencerminkan keseimbangan permintaan dan 

penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing (Heru, 

2008 dalam Hardiyanti, 2019). Ketika nilai kurs mengalami depresiasi maka akan 

menyebabkan harga barang import naik sehingga untuk perusahaan yang 

membutuhkan barang import, biaya akan naik dan menyebabkan laba berkurang 

sehingga membuat kinerja perusahaan menurun dan sebaliknya pada perusahaan 

eksport, jika nilai kurs mengalami apresiasi maka akan menyebabkan perusahaan 

tersebut mengalami kerugian karena nilai kurs menurun sehingga biaya yang 

dikeluarkan bertambah dan menurunkan laba sementara itu, perusahaan dengan 

laba yang sedikit akan menyebabkan berkurangnya minat investor untuk 
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menanam modal ke perusahaan tersebut, berkurangnya investor menyebabkan 

Indeks Harga Saham Gabungan menurun.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2012) yang menunjukkan bahwa 

nilai kurs rupiah yang depresiasi terhadap US Dollar maka akan menyebabkan 

Indeks Harga Saham Gabungan melemah sehingga banyak investor lebih memilih 

menanam saham di luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo, 

Swandari, dan Sadikin (2020) menunjukkan bahwa nilai kurs berpengaruh positif 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Dwiati dan Ambarwati (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu nilai kurs 

tidak berpengaruh terhadap harga saham karena nilai kurs merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi harga saham. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian 

terdahulu yang beragam, maka dari itu hipotesis yang dibuat adalah: 

H1: Nilai kurs berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia pada periode 2017-

2019. 

2.2.6  Pengaruh Harga Emas terhadap Harga Saham 

 Teori sinyal membahas tentang naik turunnya harga saham di pasar 

sehingga manajemen mendapat petunjuk mengenai prospek keuangan yang akan 

membantu memengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan 

reaksi yang ditimbulkan dapat beragam tergantung jenis informasi yang 

dipublikasikan. Hubungan harga emas dan harga saham biasanya bertolak 

belakang, para investor lebih memilih berinvestasi pada pada emas yang bebas 

risiko karena lebih menguntungkan daripada investasi saham sedang menurun. 

Pada saat keadaan pasar modal sedang lesu maka akan terjadi penurunan IHSG. 
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Hal ini menandakan bahwa investasi pada pasar modal sedang tidak baik sehingga 

investor lebih baik mengalihkan dananya ke jenis investasi lain yang salah satunya 

adalah investasi emas.  

 Salah satu ekonomi makro yang menyebabkan pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan adalah harga emas. Harga emas umumnya berbanding terbalik 

terhadap kondisi perekonomian atau bersifat counter-cyclical, artinya saat pasar 

dan perekonomian naik, harga emas cenderung stabil. Sebaliknya, emas akan 

dicari dalam keadaan ekonomi sedang krisis atau tidak pasti sehingga 

menyebabkan harga emas naik. Karena harga emas naik dalam keadaan 

perekonomian yang tidak stabil ini maka menyebabkan banyak investor yang 

pindah dari investasi saham ke investasi emas sehingga Indeks Harga Saham 

Gabungan menjadi turun. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir harga emas 

naik seiring dengan kenaikan harga saham. Secara logis fenomena ini 

menghilangkan gagasan kinerja invers reflective antara harga saham dan harga 

emas. 

 Hasil penelitian yang dilakukan Dwiati dan Ambarwati (2016) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi harga emas semakin rendah Indeks Harga 

Saham Gabungan karena dengan meningkatnya harga emas maka membuat 

investor lebih memilih investasi yang lebih aman yaitu investasi emas dan 

menyebabkan investasi di pasar modal menurun dan mengakibatkan Indeks harga 

saham menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Rismala dan Elwisam (2020) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara harga emas dan harga 

saham, artinya jika harga emas naik maka harga saham akan naik. Harga emas di 
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Inonesia berkiblat pada harga emas di London sehingga naiknya harga emas 

secara otomatis menyebabkan naiknya harga emas di Indonesia sehingga 

meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Najafabadi, Qazvini, dan Ofoghi (2012) menunjukkan hasil yang berbeda 

yaitu harga emas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu maka hipotesis pada penelitian sekarang sebagai berikut: 

H2: Harga emas berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia pada periode 

2017-2019. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Pada bab ini, telah digambarkan mengenai alur pengaruh antar variabel yang 

akan diteliti berdasarkan rujukan dari landasan teori dan penelitian terdahulu. 

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Penelitian : 

H1: Nilai kurs berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia pada periode 2017-

2019. 

H2: Harga emas berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia pada periode 

2017-2019. 
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