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ABSTRAKSI 


Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi 
dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya 
diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan diri sendiri, 
di samping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai 
pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya 
diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu perlu ada usaha 
yang' sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang 
bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan 
pemerintah dan penerimaan devisa. 

Untuk mengatasi kelangkaan dana itu banyak negara yang 
sedang berkembang terlibat dengan pinjaman luar negeri. 
Meskipun disadari tabungan masyarakat di negara sedang 
berkembang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara 
maju, tetapi yang lebih penting dalam era pembangunan ini 
adalah mengusahakan efektifitas pengerahan tabungan 
masyarakat itu kepada sektor-sektor yang produktif. 

Pasar modal dipandang sobagai salah satu sarana yang 
efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini 
dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat 
m(~ng<Ju lanq penoordl'laTl dana j ungka panj ang dar i musyaraka t 
untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila 
pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan 
maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka 
dana pembanqunan Yilng lwrsumber dari luar negeri makin lama 
makin dikurangi. 

Perkembangan pasar modal selain dilihat dari banyaknya 
perusahaan yang go publik, juga dapat dilihat dari nilai 
kupitalisasi pasar secara keseluruhan di bursa efek. Untuk 
itu skripsi ini mencoba menelaah faktor-faktor makro yang 
mempengaruhi kapitalisasi pasar di bursa efek, khususnya 
Bursa Efek Surabaya. 

Dari hasil analisil dengan menggunakan data ~ime series 
periode triwulan I tahun 1992 sampai triwulan IV tahun 1996, 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga 
deposito mempunyai pengaruh yang bermaknaterhadap 
kapitalisasi pasar. Selain itu dapat diketahui bahwa 
pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar Dollar Amerika Serikat 
mempunyai hubungan yang positif terhadap kapitalisasi pasar. 
S(~dangkan tingkat bunga deposito dan tingkat inflasi 
mempunyai hllbungan yang negaU.f terhadap kapitalisasi pasar. 
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