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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, 

suku bunga, nilai tukar dan gross domestic product (GDP) terhadap harga saham.  

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan subsektor otomotif 

dan komponen. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

sampel dari penelitian ini sebanyak 11 perusahaan subsektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012 - 2016. Data yang digunakan 

adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data panel dengan program Eviews7. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan, suku bunga BI rate berpengaruh positif dan tidak signifikan dan nilai tukar 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. 

 Implikasi, inflasi yang berpengaruh positif signifikan menunjukan bahwa 

ketika inflasi naik maka harga saham ikut naik, dan sebaliknya. Inflasi yang rendah 

(di bawah 10%) tidak terlalu  menimbulkan dampak bagi perekonomian di indonesia, 

sehingga pemodal atau pemegang saham cenderung tetap melakukan aski jual 

maupun beli. 

 

Kata Kunci : Harga Saham, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, gross domestic 

product (GDP) 
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ABSTRACT 

This research aims to know and analyze the effect of inflation, interest 

rates, exchange rates and gross domestic product (GDP) against the stock price. 

The population used in this research company automotive and 

components subsector. The selection of the sample using the method 

of purposive sampling and the sample of the study a total of 11 companies of the 

automotive and components subsector are listed on the indonesia stock 

exchange period 2012-2016. The data used are secondary data. Analytical 

techniques used in this research is the data panel with the program Eviews7. The 

hypothesis in this study was based on earlier research and a variety of other 

supporting theory. 

The results of this research show that a positive and significant effect of 

inflation, interest rates and the positive effect of BI rate is not significant and the 

positive effectof the exchange rate are not significantly to stock prices. 

Implications, positive effect significant inflation shows that 

when inflation rises thenthe stock price rises, and participated instead. Inflation is 

low (below 10%) not too giving effect to the economy in indonesia, so financiers or 

shareholders tend to keep doing the selling or the buying action. 

 

Keyword : Stock Price, Inflation, interest rates, exchange rates, gross domestic 

product (GDP)
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar modal di Indonesia semakin menarik investor untuk 

melakukan investasi. Terdapat 2 (dua) jenis investasi yang dapat dipilih calon 

investor, yaitu investasi riil dan  investasi finansial. Saham  merupakan bentuk 

dari investasi finansial. Dividen atau capital gain akan diperoleh jika seseorang 

mempunyai kepemilikan atas saham suatu perusahaan go publik. 

Eduardus Tandelilin (2001) mengemukakan bahwa ada tiga definisi pasar 

modal. Pertama definisi dalam arti luas adalah sistem keuangan yang terorganisir, 

termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta 

surat berharga. Kedua, definisi dalam arti menengah adalah semua pasar yang 

terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat - warkat 

kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-

saham, obligasi-obligasi, pinjaman berjangka hipotek, dan tabungan serta 

deposito berjangka. Ketiga, definisi dalam arti yang sempit adalah  tempat pasar 

terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan 

memakai jasa dari makelar, komisioner dan para underwriter (penjamin).      

Kinerja pasar modal ditentukan oleh faktor internal perusahaan dan faktor 

eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan dan faktor internal perusahaan 
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merupakan faktor fundamental yang sering dipakai sebagai dasar oleh para pelaku 

bursa untuk mengambil keputusan investasinya. Adapun faktor fundamental 

meliputi faktor fundamental makro (eksternal) dan faktor fundamental mikro 

(internal). Faktor fundamental makro dalam istilah analisis pasar modal disebut 

dengan faktor fundamental negara, faktor ini bersifat uncontrollable sehingga 

tidak dapat dikendalikan perusahaan. Faktor fundamental makro meliputi faktor-

faktor: (1) ekonomi, (2) sosial, budaya, demografi dan lingkungan, (3) kekuasaan 

politik, pemerintahan, dan hukum, (4) teknologi, dan (5) persaingan (David, F. R, 

2003). Investasi di pasar modal merupakan investasi yang penuh dengan 

ketidakpastian, sehingga para pelaku bursa akan dihadapkan pada suatu risiko 

yang tinggi. Risiko dapat digolongkan kedalam  risiko yang dapat dieliminasi 

dengan diversifikasi dan risiko yang tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi 

(Brigham dan Houston, 1998). 

Di Indonesia pasar modalnya adalah Bursa Efek Indonesia atau Indonesian 

Stock Exchange yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

Bursa Efek Surabaya (BES). Di dalam Bursa Efek terdapat berbagai jenis indeks 

harga saham. Salah satu indeksnya adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

sebanyak 536 perusahaan (http://www.idx.co.id). Yang dimana terbagi ke dalam 9 

sektor saham, yaitu sektor pertanian, bahan tambang, industri dasar dan bahan 

kimia, industri lainnya, hasil industri untuk konsumsi, property real estate dan 

kontruksi bangunan, transportasi infrastruktur dan utilities, keuangan, dan  
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perdagangan jasa dan  invetasi (http://www.idx.co.id). Di setiap sektor saham ini 

terdapat subsektor-subsektor sahamnya. 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu rangkaian informasi 

historis mengenai pergerakan  harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu dan 

mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham 

gabungan di bursa efek. IHSG menggambarkan suatu rangkain informasi historis 

mengenai pergerakan harga saham gabungan, sampai pada tanggal tertentu. 

Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari berdasarkan harga 

penutupan di bursa efek pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk 

periode tertentu. IHSG mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai 

pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek. Maksud dari gabungan 

itu sendiri adalah kinerja saham yang dimasukkan dalan perhitungan lebih dari 

satu, bahkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek tersebut (Sunariyah , 

2004). 
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Grafik 1.1 

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 

 

 

Sumber : OJK, Statistik Pasar Modal 2017, data olahan penulis 

Pada tahun 2012, pergerakan IHSG di warnai oleh beberapa gejolak sebagai 

imbas dari peningkatan risiko eksternal. Dukungan stabilitas makro ekonomi yang 

cukup kondusif, kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang 

akomodatif menjadi faktor penopang penguatan IHSG hingga level tertinggi 

sebesar 4.375,169 pada 26 november 2012 (ekbis.sindonews.com). Dalam 

perkembanganya, kinerja pasar saham sempat terimbas oleh gejolak pasar 

keuangan global menyusul berlarutnya penyelesaian krisis eropa. Hal tersebut 

mengakibatkan kinerja pasar saham domestik selama beberapa periode 

mengalami penurunan, sehingga pada tanggal 28 Desember 2012, IHSG di tutup 

pada level 4.316,667.  
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Tahun 2013 IHSG mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh defisit 

neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan (www.merdeka.com). 

Sedangkan di tahun 2014, IHSG kembali menguat karena adanya pemilihan 

presiden indonesia. Salah satu kandidatnya adalah Joko Widodo. Joko Widodo ini 

memberikan efek positif ke bursa saham (http://bisnis.liputan6.com). 

Tahun 2015 IHSG menyentuh angka 4.593,008 turun sebesar 644,939 poin 

dari tahun sebelumnya. Pelemahan ini dikarenakan adanya capital outflow, yang 

disebabkan oleh  ketidakpastian yang parah di tengah ancaman kenaikan suku 

bunga AS, kekhawatiran akan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan 

pertumbuhan ekonomi yang lamban di zona euro dan Jepang (www.indonesia-

investments.com). 

Tahun 2016, IHSG kembali meningkat. IHSG menyentuh 5.296,711 poin, 

yang dimana angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pasar modal 

indonesia. Dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 674,39 

triliun dan US$ 247,50 juta (m.tempo.co).  

Indek harga saham gabungan (IHSG) terdiri atas sektor sektor saham. Saham  

adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan 

terbatas (PT). Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil yang diterima dari 

penjualan sahamnya akan tetap tertanam dalam perusahaan tersebut selama 

hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah  merupakan 

penanam yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual 

sahamnya. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau  
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penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan (Fakhruddin, 2006:13). 

Dan sektor saham ini memiliki subsektornya masing masing. 

Saham sektor industri lainnya dengan subsektor otomotif cukup menarik, 

karena di ASEAN, indonesia merupakan salah satu negara perkembangan 

otomotif. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan 

investasi langsung beberapa perusahaan otomotif. Pada tahun 2014 hingga 2016, 

Indonesia menjadi penjual mobil pertama terbanyak di ASEAN mengalahkan 

Thailand.  

Grafik 1.2 

Penjualan otomotif di Indonesia 

 

Sumber : Asean Automotive Federation dan triatmono.info, data olahan 

penulis 
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Tahun 2012, penjualan mobil menyentuh angka 1.116.212 dan motor 

7.137.663, pada tahun selanjutnya (2013) angka penjualan mobil dan motor 

meningkat menjadi 1.229.901 (mobil) dan 7.743.879 (motor). Peningkatan 

penjualan ini akan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang di terima 

oleh perusahan - perusahaan penjual mobil dan motor. Tahun 2014, penjualan 

mobil mengalami penurunan, sedangkan penjualan motor meningkat. Tahun 2015 

penjualan mobil dan motor sama - sama mengalami penurunan. Tahun 2016, 

penjualan mobil mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan motor 

mengalami penurunan. 

Investasi terbagi menjadi 2, yaitu investasi langsung dan investasi tidak 

langsung. Investasi langsung atau direct invesment merupakan kegiatan investasi 

dalam bentuk pembelian tanah, real estate/ruko, atau menjalankan kegiatan usaha 

dengan membentuk badan usaha. Sedangkan investasi tidak langsung adalah 

investasi yang dilakukan melalui pasar modal dan pasar uang. Investasi tidak 

langsung di pasar modal dalam bentuk saham dan intrument utang 

(obligasi/bond), sedangkan di pasar uang dilakukan dengan melakukan pembelian 

instrumen pasar uang, antara lain surat - surat berharga pemerintah, sekuritas 

badan - badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal - beli dan surat 

berharga perusahaan (www.definisi-pengertian.com). 

Investasi tidak langsung yeng melalui pasar modal dalam bentuk saham 

merupakan investasi high risk high return, dengan arti tingginya resiko tinggi 
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pula return yang di peroleh (www.finansialku.com). Keuntungan ini di peroleh 

dari selisih harga jual dan harga beli saham, yang dimana harga saham ini 

berfluktuatif atau bergerak. Pergerakan harga saham ini di pengaruhi oleh faktor 

makro ekonomi (inflasi, suku bunga, dan GDP) dan non makro ekonomi 

(permintaan dan penawaran saham). 

Faktor makro ekonomi yang pertama adalah inflasi. Rahardja (1997:32) 

inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkatkan secara umum 

dan terus - menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak di sebut 

inflasi, tetapi jika kenaikan meluas kepada sebagian besar harga barang-barang 

maka hal itu disebut inflasi.  

Grafik 1.3 

Inflasi tahun 2012 - 2016 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data olahan penulis 
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Inflasi tahun 2012 sebesar 4,3. Angka ini di dukung oleh faktor musim, harga 

komoditas pangan global yang sedang turun, dan penundaan kenaikan tarif listrik 

serta harga BBM. Inflasi tahun 2012 ini jauh di bawah target pemerintah dalam 

APBN-P, yang ditetapkan sebesar 6,8%.  

Tahun 2013, inflasi menyentuh angka 8,38. Angka ini jauh diatas tahun 

sebelumnya. Penyebabnya adalah karena naiknya harga baham bakar minyak 

(BBM) bersubsidi. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  ini 

berdampak ke harga komoditas dan jasa lainnya. Sehingga kenaikan BBM 

bersubsidi ini berpengaruh pada keseluruhan inflasi secara nasional.   

Tahun 2014, angka inflasi tidak cukup jauh dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 8,36, yang dimana pada tahun  sebelumnya sebesar 8,38. Pada tahun ini 

faktor penyebab utama juga sama dengan tahun lalu, yaitu kenaikan bahan bakar 

minyak. Tidak hanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi 

naiknya inflasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik dan angkutan 

dalam kota. 

Tahun 2015, angka inflasi turun.  Di tahun 2015 inflasinya sebesar 3,35. 

Inflasi tahun ini jauh menguat dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan 

angka terendah lima tahun terakhir. 

Tahun 2016, inflasi kembali menguat di angka 3,02. Ada empat faktor yang 

membuat inflasi tahun 2016 rendah. (http://bisnis.liputan6.com) Pertama adanya 

koordinasi yang baik antara pemerintah dan BI, secara moneter dan pengendalian  

harga pangan. Kedua tercukupinya permintaan dibanding dengan ketersediaan 
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barang, dengan arti bahwa permintaan masyarakat meningkat dengan di imbangi 

dengan suplai barang - barang produksi yang mencukupi. Harga - harga barang 

impor juga relatif terkendali, meskipun sejumlah komoditas mengalami kenaikan 

harga. Yang ketiga terkendalinya kurs. Yang keempat ekpektasi inflasi yang 

rendah dari masyarakat. 

Faktor kedua yang mempengaruhi harga saham adalah tingkat suku bunga. 

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan loanable funds. Loanable 

funds yaitu dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau yang sering disebut 

sebagai dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung 

(Boediono, 1994). Tingkat bunga merupakan suatu variabel penting yang 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan  yang ingin 

dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, financial assets , atau benda-benda riil 

seperti tanah, rumah, mesin, barang dagangan, dan lain sebagainya. Mana yang 

memberikan tingkat bunga lebih tinggi akan lebih diminati (Pohan Aulia, 2008) 
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Grafik 1.4 

BI rate rata - rata tahunan, tahun 2012 - 2016 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah oleh penulis 
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bunga tabungan. Peningkatan jumlah tabungan juga akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya jumlah uang kuasi. (Mankiw, 2003:313) 

Grafik 1.5 

Pergerakan rata - rata kurs rupiah/USD tahunan, tahun 2012 - 2016 

 

 

Sumber : Pacific Exchange Rate Service, data diolah oleh penulis 
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tahun tertentu. Dengan meningkatnya jumlah barang konsumsi menyebabkan 

perekonomian bertumbuh, dan meningkatkan skala omset penjualan perusahaan, 

karena masyarakat yang bersifat konsumtif. Dengan meningkatnya omset 

penjualan maka keuntungan perusahaan juga meningkat dan selanjutnya akan 

menyebabkan pada peningkatan harga saham perusahaan tersebut dan berdampak 

pada pergerakan IHSG (Kewal, 2012). 

Grafik 1.6 

GDP tahun 2012 - 2016, harga konstan 2010 (Triliun rupiah) 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data olahan penulis 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Franky Pranata Putra Kusuma (2015) 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham, begitu pula 

dengan nilai tukar. Sedangkan tingkat suku bunga (BI rate) sebagai suku bunga 

acuan berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal serupa juga di kemukan 

oleh Deny Rohmanda (2014) dan Izzati Amperaningrum (2011). Tetapi menurut 

Sugeng Raharjo (2010) dalam penelitianya menemukan hasil lain. Dalam 

penelitian Sugeng Raharjo (2010) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif 

terhadap harga saham, sedangkan kurs dan tingkat suku bunga berpengaruh tidak 

positif (negatif) terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan GDP 

terhadap harga saham subsektor otomotif dan komponen.” 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian menjadi fokus pembatasan untuk penelitian ini yaitu : 

1. Variabel yang di teliti dalam penelitian ini adalah inflasi, suku bunga, dan 

nilai tukar. 

2. Periode objek dalam penelitian ini adalah periode 2012 – 2016. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam subsektor 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Saham  tidak pernah  delisting dari BEI sektor otomotif selama periode 

pengamatan. 
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5. GDP yang dipakai adalah GDP konstant/2010. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham subsektor 

otomotif dan komponen periode 2012 - 2016?  

3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham subsektor otomotif dan 

komponen periode 2012 - 2016? 

4. Apakah GDP berpengaruh positif terhadap harga saham subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bukti 

empiris mengenai : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga saham 

subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap harga 

saham subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap harga 

saham subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GDP terhadap harga saham 

subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

1.5 Manfaat penelitian 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan bahwa harga saham dapat di pengaruhi oleh faktor eksternal 

yaitu inflasi, suku bunga, nilai tukar dan GDP. Hal ini akan menjadi 

pertimbangan kapan masuknya investor ke perusahaaan tersebut. 

2. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan untuk mengetahui 

perubahan harga saham menggunakan inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan 

GDP. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan 

kepada investor dalam mengambil keputusan kapan melakukan investasi 

kepada perusahaan pada saat terjadinya perubahan inflasi, suku bunga, nilai 

tukar, dan GDP. 

3. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang 

berkaitan dengan ekonomi. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 
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Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjelaskan bagaimana harga saham  

di pengaruhi oleh faktor eksternal serta mempengaruhi keputusan investor 

dalam mengambil keputusan berinvestasi serta pengaruh inflasi, suku bunga, 

nilai tukar, da GDP terhadap harga saham untuk diteliti. Dan pula berisikan 

indentifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah. serta 

manfaat dan sistematika penulisan. 

Bab II :  Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 

Bab ini menjelaskan sejumlah teori pendukung dan penjelasannya yang 

berhubungan dengan inflasi, suku bunga, nilai tukar, GDP, dan harga saham. 

Dalam bab ini berisiskan kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir 

dan hipotesis penelitian. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan efisiensi operasional. 

Populasi dan sampel menjelaskan populasi dan sampel penelitian. Variabel 

 penelitian menjelaskan klasifikasi dan definisi operasional variabel. Prosedur 

 pengambilan data mengemukakan jenis dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian. Metode analisis data mengungkapkan bagaimana gambaran 

model analisis yang digunakan dalam penelitian. 

Bab IV :  Analisis dan Pembahasan 
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Bab ini menjelaskan proses pengolahan data, pengujian, hasil pengujian, dan 

analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini tentang “Pengaruh inflasi, suku 

bunga, nilai tukar, dan GDP terhadap harga saham”. Bab ini menjelaskan 

kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya dengan keterbatasan penelitian ini.
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BAB II 

Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signaling theory 

Teori Sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki 

informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer 

perusahaan ini disebut informasi asimetris. Namun dalam kenyataannya 

manajer sering memiliki informasi lebih baik dari investor luar. Hal ini 

disebut informasi asimetris, dan ini memiliki dampak penting pada struktur 

modal yang optimal (Brigham, 2005). Signaling theory juga menjelaskan 

mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan infomasi 

laporan keuangan pada pihak internal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi tersebut adalah karena terdapat asimetri informasi 

antara perusahaan dan pihak investor karena perusahaan mengetahui lebih 

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding 

pihak luar (investor, kreditor) (Minar Simanungkalit, 2009). Pada motivasi 

signaling manajemen melakukan kebijakan akrual yang mengarah pada 

presistensi laba. Motivasi signaling mendorong manajemen menyajikan 

laporan laba yang dapat mencerminkan laba sesungguhnya (Sunarto, 2008). 
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Teori Sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat 

juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan 

keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

pada perusahaan lain. 

Menurut teori sinyal kegiatan perusahaan memberikan informasi 

kepada investor tentang prospek return masa depan yang substansial. 

Informasi sebagai sinyal yang diumumkan pihak manajemen kepada publik 

bahwa perusahaan memiliki prospek bagus dimasa depan (Yeye 

Susilowati, 2006). Marwata (2001) menyatakan bahwa return yang 

meningkat akan diprediksi dan memberikan sinyal tentang laba jangka 

pendek dan jangka panjang dan analisa yang mengungkap sinyal tersebut 

digunakan untuk memprediksi peningkatan earning jangka panjang. 

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada 

pemilik modal (principle). Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap 

sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan 
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kontrak atau belum. Teori sinyal juga memprediksikan bahwa 

pengumuman efek pada harga saham dan kenaikan deviden adalah positif. 

2.2 Pasar modal 

Tandelilin (2010:26) berpendapat bahwa pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Darmadji dan Fakhruddin (2012:1) 

menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka 

panjang, sedangkan pasar uang merupakan pasar surat berharga jangka pendek. 

2.3 Saham 

Menurut Fahmi (2012: 85), saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan 

modal atau dana pada suatu perusahaan, atau juga bisa disebut kertas yang 

tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, dan juga persediaan 

yang siap untuk dijual. Pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum 

dikenal oleh publik, yaitu (a). Saham biasa (common stock), yaitu surat berharga 

yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, 

yen dan sebagainya) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) serta berhak untuk menentukan memberi right issue (penjualan 

saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham ini di akhir tahun akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen. (b). Saham istimewa (preferred stock) Surat 
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berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal 

(rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) di mana pemegangnya akan memperoleh 

pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga 

bulanan). 

2.4 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan angka indeks harga saham 

yang sudah disusun dan dihitung sehingga menghasilkan trend, dimana angka 

indeks adalah angka yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 

membandingkan kejadian yang dapat berupa perubahan harga saham dari waktu 

ke waktu Dalam perhitungan angka indeks ini digunakan waktu dasar (base 

period) dan waktu yang sedang berjalan (given/parent period), (Jogiyanto, 2000). 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham, 

sampai pada tanggal tertentu. Pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap 

hari, berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut 

disajikan untuk periode tertentu. Indeks harga saham gabungan berubah setiap 

hari karena, (1) perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, (2) adanya saham 

tambahan (masuknya emiten baru yang tercatat di Bursa Efek, atau terjadinya 

tindakan corporate action berupa stock split, right, waran, deviden saham, saham 

bonus, dan saham konversi). Ada beberapa pendekatan atau metode perhitungan 

yang digunakan untuk menghitung indeks, yaitu: (1) menghitung rata-rata 
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(arithmetic mean) harga saham yang masuk dalam anggota indeks, (2) 

menghitung (geometric mean) dari indeks individual saham yang masuk anggota 

indeks, (3) menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar. Umumnya semua indeks 

harga saham gabungan (composite) menggunakan metode rata-rata tertimbang 

termasuk di Bursa Efek Indonesia (BEI, 2012). 

2.5 Faktor makro ekonomi 

Ilmu makro ekonomi adalah ilmu yang mempelajari fenomena - 

fenomena dalam perekonomian secara luas, seperti inflasi, pengangguran, dan 

pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006: 4). Perekonomian terbuka adalah 

perekonomian yang bebas berinteraksi dengan perekonomian lainnya di dunia 

(Mankiw, 2006: 200). Dalam perekonomian terbuka variabel - variabel 

pentingnya adalah ekspor, impor, neraca perdagangan, dan nilai tukar mata uang. 

Jadi faktor - faktor makro ekonomi adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan 

ekonomi, ekspor, impor, neraca perdagangan, nilai tukar mata uang, dan suku 

bunga. 

2.5.1 Inflasi 

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin 

melemahnya daya beli yang di ikuti dengan semakin merosotnya nilai 

riil mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000: 5). Inflasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku 

dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2002: 15) Menurut Fahmi (2012: 
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67), inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi 

dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata 

uang mengalami pelemahan. Inflasi ini jika terjadi secara terus 

menerus maka akan mengakibatkan pemburukan kondisi ekonomi 

secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan stabilitas 

politik suatu Negara. Definisi inflasi dari beberapa yang telah 

disebutkan dapat dipahami bahwa inflasi merupakan hal berbahaya 

bagi perekonomian karena mampu menimbulkan efek yang sulit 

diatasi. 

Menurut Sukirno (1994:303) faktor faktor yang menyebabkan 

inflasi terbagi menjadi dua: inflasi tarikan permintaan dan inflasi 

desakan biaya. Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor 

perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan 

masayarakat yang wujud dalam pasaran. Masalah kekurangan barang 

akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. 

Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika perekonomian 

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan 

ekonomi berjalan dengan cepat. Dalam periode seperti ini permintaan 

masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan perusahaan pada 

umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. 
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Kelebihan permintaan yang masih terjadi akan menimbulkan kenaikan 

harga-harga. 

Menghitung tingkat inflasi IHK dapat dilakukan perhitungan 

sebagai berikut : 

Inflasi = 
           

     
 X 100% 

Dimana : 

IHKn : Indeks Harga Konsumen periode saat ini 

IHK0 : Indeks Harga Konsumen periode lalu 

2.5.2 Suku bunga  

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk 

mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku 

bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya 

di bank daripada menginvestasikan dananya pada sektor produksi atau 

industri yang risikonya jauh lebih besar jika dibandimgkan dengan 

menanamkan uang di bank terutama dalam bentuk deposito (Khalwaty, 

2000: 143). Menurut Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi 

Hariyani (2013: 100), BI Rate adalah tingkat suku bunga jangka 

pendek dengan tenor satu bulan yang ditetapkan dan diumumkan oleh 

Bank Indonesia (BI) secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal 
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kebijakan moneter guna mencapai target inflasi dan menjaga stabilitas 

menjaga nilai mata uang rupiah. 

Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Perubahan 

tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk 

mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga 

dapat naik atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat 

bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya), sehingga ada 

kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita capital loss 

atau gain. 

Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku 

bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. 

Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu 

rupiah yang diinvestasikan.  

2. Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami 

koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga 

nominal dikurangi laju inflasi. Dalam Kamus Akuntansi 

(1996:69), disebutkan bahwa interest (bunga, kepentingan, hak) 

merupakan: [1] beban atas penggunaan uang dalam suatu 
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periode, dan [2] suatu pemilikan atau bagian kenyataan dalam 

suatu perusahaan, usaha dagang, atau sumber daya. 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk 

dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang 

berjangka waktu pendek yang diperjualbelikan dengan sistem diskonto. 

2.5.3 Nilai Tukar 

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs 

atau nilai tukar (exchange rate) (Krugman, 2005: 40). Menurut 

Purnomo, dkk. (2013: 112), kurs mata uang adalah nilai sebuah mata 

uang negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan 

dalam mata uang Negara lain. Misalnya kurs mata uang rupiah 

terhadap dolar AS (US$). Kurs mata uang terdiri atas atas kurs jual dan 

kurs beli. Dalam perdagangan mata uang melalui perbankan, pedagang 

valas, atau via internet (online), biasanya terjadi dua macam transaksi, 

yaitu satu transaksi untuk membeli dan satu transaksi untuk menjual. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, 

yaitu (Madura, 1993): 

1. Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator 

ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif 
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pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank 

Sentral. 

2. Faktor Teknis 

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan 

permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan 

permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan 

naik dan sebaliknya. 

3. Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-

berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong 

harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. 

Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar 

akan kembali normal. 

2.5.4 Gross Domestic Product (GDP) 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product 

(GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi 

dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2003). 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product 

(GDP) dapat diukur dengan dua cara: (1) sebagai arus produk jadi; (2) 

sebagai total biaya atau penghasilan dari input yang menghasilkan 

output. Karena laba merupakan hasil sisa, kedua pendekatan akan 
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menghasilkan total GDP yang sama persis (Samuelson dan Nordhaus, 

2004). 

Untuk mengukur nilai uang yang berlaku dari output 

perekonomian disebut GDP nominal, sedangkan GDP riil mengukur 

output yang dinilai pada harga konstan. Deflator GDP mengukur harga 

output relatif terhadap harganya pada tahun dasar (Mankiw, 2003). 

Y = C +I + G + NX 

Y = GDP 

C = Consumption 

I = Investment 

G = Government puchase 

NX = Net exports 

2.6 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

1 Analisis 

Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga BI 

RATE dan Nilai 

Tukar Rupiah 

Terhadap Harga 

Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

Variabel 

Independen : 

Inflasi, Suku 

Analisis regresi  

linear berganda 

Inflasi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham. Suku 

bunga BI Rate 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

tambahan, 

yaitu GDP. 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

Saham 

 

Franky Pranata 

Putra Kusuma 

(2015) 

Bunga BI 

RATE, Nilai 

Tukar Rupiah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. Nilai 

tukar rupiah 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

 

Perbedaan 

periode, 

penulis 

menggunakan 

periode 2012 - 

2016 

2. 

Pengaruh inflasi, 

nilai kurs rupiah, 

dan tingkat suku 

bunga terhadap 

harga saham di 

bursa efek 

indonesia 

 

Sugeng Raharjo 

(2010)  

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Indenpenden: 

inflasi, nilai 

kurs rupiah, 

tingkat suku 

bunga 

Analisis regresi 

linear berganda 

Inflasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

harga saham. 

Kurs dan suku 

bunga tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

harga saham 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

tambahan, 

yaitu GDP 

 

Perbedaan 

periode, 

periode 

penulis 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

3. 

Pengaruh kurs 

rupiah, Inflasi, 

dan BI RATE 

terhadap harga 

saham (studi 

pada Indeks 

Sektoral Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2005 -

2013) 

 

Deny Rohmanda 

(2014) 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Independen : 

kurs rupiah, 

inflasi, BI 

RATE 

Analisis regresi 

berganda 

Kurs rupiah, 

inflasi, dan BI 

RATE 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap harga 

saham pada 

masing masing 

Indeks Sektoral 

BEI. Kurs rupiah 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap harga 

saham pada 

masing masing 

Indeks Sektoral 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

tambahan, 

yaitu GDP 

 

Perbedaan 

peiode, penulis 

menggunakan 

periode 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

BEI. Inflasi tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap harga 

saham pada 

masing masing 

Indeks Sektoral 

BEI. BI rate 

hanya 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap harga 

saham di enam 

Indeks Sektoral 

BEI. 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

4. 

Pengaruh tingkat 

suku bunga SBI, 

nilai tukar mata 

uang dan tingkat 

inflasi terhadap 

perubahan harga 

saham subsektor 

perbankan di 

bursa efek 

indonesia 

 

Izzari 

Amperaningrum 

(2011) 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Independen : 

Suku bunga 

SBI, nilai 

tukar mata 

uang, tingkat 

inflasi 

Regresi linier 

berganda 

Variabel suku 

bunga SBI 

berpengaruh 

positif terhadap 

harga saham 

perbankan sub-

sektor di bursa 

efek indonesia. 

Variabel nilai 

tukar terhadap 

dolar AS dan 

tingkat inflasi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

harga saham 

perbankan sub-

sektor di bursa 

efek indonesia. 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

 

Perbedaan 

periode, 

penulis 

menggunakan 

periode 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

tambahan, 

yaitu GDP 

5. 

Pengaruh inflasi, 

tingkat suku 

bunga, dan nilai 

tukar terhadap 

indeks harga 

saham gabungan  

(IHSG) di bursa 

efek indonesia 

(BEI) 

 

Aditya Setiawan 

(2011) 

Variabel 

Dependen : 

IHSG 

 

Variabel 

Independen : 

inflasi, 

tingkat suku 

bunga, nilai 

tukar 

Analisis regresi 

berganda 

Secara simultan 

ada pengaruh 

yang signifikan 

antara variabel 

independen  

terhadap variabel 

dependen. 

Sementara 

secara parsial 

hanya variabel 

inflasi yang 

berpengaruh 

positif signifikan 

Perbedaan 

variabel 

dependen, 

variabel 

dependen 

penulis harga 

saham 

 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

terhadap IHSG,  

sementara 

variabel suku 

bunga dan nilai 

tukar 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap IHSG 

variabel GDP 

sebagai 

tambahan 

 

Perbedaan 

tahun 

penelitian, 

tahun 

penelitian 

penulis adalah 

2012- 2016 

6. 

Peranan inflasi, 

BI RATE, kurs 

dollar 

(USD/IDR) 

dalam 

mempengaruhi 

indeks harga 

saham gabungan 

 

Kukuh Listriono, 

Elva Nuraina 

(2015) 

Variabel 

Dependen : 

Indeks Harga 

saham  

Gabungan 

(IHSG) 

 

Variabel 

Independen : 

Inflasi, BI 

RATE, kurs 

dollar 

(USD/IDR) 

Analisis linier 

berganda 

Secara parsial 

Variabel Tingkat 

Inflasi, BI Rate 

dan kurs dollar 

(USD/IDR) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap indeks 

harga saham 

gabungan 

(IHSG) 

Perbedaan 

variabel 

dependen, 

variabel 

dependen 

penulis adalah 

harga saham 

 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel GDP 

dalam variabel 

independennya 

 

Perbedaan 

periode, 

periode 

penulis 2012 - 

2016 

7. 

Pengaruh inflasi, 

BI rate, dan nilai 

tukar terhadap 

harga saham 

perusahaan 

otomotif yang 

terdaftar di BEI 

periode krisis 

eropa tahun 

2010 sampai juni 

2012 

 

Ali Sadikin 

(2014) 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Independen : 

Inflasi, BI 

rate, nilai 

tukar, PDB 

Multiple 

regression 

analisis 

BI rate dan nilai 

tukar 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 

harga saham 

otomotif, 

sedangkan 

inflasi 

berpengaruh 

signifikan hanya 

berpengaruh jika 

diuji sebagian. 

Perbedaan 

periode 

penelitian, 

periode 

penelitian 

penulis 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

desain umum 

penelitian, 

penelitian 

penulis adalah 

penelitian  

deskriptif 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

8. 

Pengaruh tingkat 

suku bunga, nilai 

tukar dan inflasi 

terhadap harga 

saham (studi 

pada sub-sektor 

perbankan di 

bursa efek 

indonesia 

periode 2011-

2015) 

 

Maria Rana 

Marisa Ginting 

(2016) 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Independen : 

tingkat suku 

bunga, nilai 

tukar, inflasi 

Analisis regresi 

linier berganda 

Secara simultan 

BI rate dan 

inflasi tidak 

berpengaruh 

yang signifikan 

terhadap harga 

saham, 

sedangkan 

variabel nilai 

tukar terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap haga 

saham 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel GDP 

dalam variabel 

independennya 

 

Perbedaan 

periode 

penelitian, 

periode 

penelitian 

penulis 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

9. 

Pengaruh inflasi, 

suku bunga BI 

rate, dan nilai 

tukar rupiah 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

sektor properti 

dan real estate di 

bursa efek 

indonesia 

 

Suryanto (2014) 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

perusahaan 

sektor 

peroperti dan 

real estate 

 

Varibael 

Independen : 

inflasi, suku 

bunga BI 

rate, nilai 

tukar rupiah 

Regresi 

berganda dan uji 

hipotesis 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Sedangkan suku 

bunga BI rate 

dan nilai tukar 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel GDP 

dalam variabel 

independennya 

 

Perbedaan 

periode 

penelitian, 

periode 

penelitian 

penulis 2012 - 

2016 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

 

Perbedaan 

desain umum 

penelitian, 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

penelitian 

penulis adalah 

penelitian  

deskriptif 

10. 

Pengaruh inflasi, 

nilai tukar, dan 

tingkat suku 

bunga SBI 

terhadap harga 

saham 

perbankan yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

(BEI) 

 

Yopi Atul 

Improg Atik 

(2012) 

Variabel 

Dependen : 

harga saham 

 

Varibel 

Independen : 

Inflasi, nilai 

tukar, tingkat 

suku bunga 

SBI 

Regresi linier 

berganda yang 

membandingkan 

hipotesis statistik 

dengan hasil 

Hasil regresi 

menunjukan 

variabel inflasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

harga saham 

perbankan. 

Sedangkan 

variabel nilai 

tukar dan tingkat 

suku bunga SBI 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham 

perbankan. Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa hasil uji t 

pada dua 

variabel nilai 

tukar dan tingkat 

suku bunga SBI 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

harga saham 

perbankan.Hasil 

uji F hitung 

menunjukan 

secara simultan 

ada pengaruh 

yang signifikan 

antara variabel 

bebas yaitu 

inflasi, nilai 

tukar, dan suku 

bunga SBI 

terhadap harga 

saham 

perbankan. 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel GDP 

dalam variabel 

independennya 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

subsektor 

otomotif 

 

Perbedaan 

periode 

penelitian, 

periode 

penelitian 

penulis 2012 - 

2016 

 

 

11 

Faktor 

fundamental 

ekonomi makro 

Variabel 

Dependen : 

Harga saham 

Error Correction 

Model (ECM) 

Tingkat 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel Model Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

terhadap harga 

saham LQ 45 

 

I Gusti Ayu 

Purnamawati 

(2013) 

LQ 45 

 

Variabel 

Independen : 

Tingkat 

pertumbuhan 

ekonomi, 

inflasi, nilai 

dolar A.S. 

terhadap nilai 

tukar rupiah, 

suku bunga 

SBI 

tingkat suku 

bunga SBI 

memiliki efek 

negatif dalam 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang dari 

harga saham LQ 

45. Variabel 

inflasi 

berpengaruh 

positif dalam 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang dari 

harga saham LQ 

45. Sedangkan 

variabel nilai 

tukar memiliki 

dampak negatif 

dalam jangka 

dan memiliki 

dampak positif 

dalam jangka 

panjang pada 

harga saham LQ 

45 

subsektor 

otomotif 

 

Perbedaan 

periode 

penelitian, 

periode 

penelitian 

penulis 2012 - 

2016 

     Sumber : Data olahan penulis 

2.7 Penjelasan antar Variabel 

2.7.1 Pengaruh inflasi terhadap harga saham 

Inflasi menyakatan bahwa kenaikan harga keselurahan yang 

mempengaruhi daya beli masyakat. Kenaikan atau penurun tingkat inflasi 

ini akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa, dan juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

dalam berinvestasi. Semakin tinggi inflasi, semakin besar pula  beban 
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masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Semakin tinggi 

inflasi, maka semakin rendah nilai uang yang beredar di masyarakat. 

Pengeluaran di masyarakat tidak hanya mengkonsumsi suatau barang atau 

jasa, tetapi juga menginvestasi uangnya dalam bentuk produk - produk 

bank, saham, obligasi, dan lain-lain. 

Berinvestasi dalam bentuk saham berarti membeli saham dalam harga 

dan jumlah tertentu. Pembelian ini menggunakan mata uang yang 

berlaku. Pembelian saham ini berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham. Dalam penelitian yang di lakukan oleh  Izzari Amperaningrum 

(2011) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. 

H0 = Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham subsektor 

otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham subsektor otomotif 

periode 2012 - 2016 

2.7.2 Pengaruh suku bunga terhadap harga saham 

Tingkat suku bunga acuan BI rate adalah sarana pemerintah dalam 

mengatur jumlah uang beredar untuk menjaga sistem moneter. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan ekspansif dan kontraksi untuk mengatur jumlah 

uang beredar. Suku bunga acuan/BI rate merupakan suku bunga acuan 

untuk bank-bank dalam menentukan suku bunga untuk nasabahnya. Suku 

Pengaruh inflasi,..., Pandu Evan Sebastian, Ma.-IBS, 2017



37 
 

  Indonesia Banking School 

 

bunga ini menjadi pertimbangan bagi nasabah dalam berinvestasi. 

Dimana tingkat suku bunga akan menjadi acuan bagi nasabah dalam 

melakukan perhitungan jumlah keuntungan yang akan didapat dimasa 

yang akan datang. 

Tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi jumlah investasi di pasar 

modal karena nasabah atau pemilik uang (investor) akan mencari 

keuntungan yang lebih besar, apakah lebih menguntungkan berinvestasi 

di bank atau berinvestasi di pasar modal. Seperti yang telah diungkapkan 

oleh Ali Sadikin (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa suku 

bunga BI rate berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

H0 = Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016  

2.7.3 Pengaruh nilai tukar terhadap harga saham 

Penelitian - penelitian terdahulu yang menghubungkan antara nilai 

tukar dan harga saham menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif 

terhadap harga saham. Seperti yang telah dikemukan oleh Samsul (2006) 

dan Kewal (2012) bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. Dengan terdepresiasinya mata uang lokal (rupiah) dan 

terapresianya mata uang asing (US dollar) memberikan dampak yang 
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berlawan antara perubahan kurs dengan harga saham. Terapresianya mata 

uang asing (US dollar) membuat investor asing mendapatkan jumlah uang 

yang lebih banyak dalam mata uang lokal sehingga hal ini seakan - akan 

membuat harga saham lebih murah dan berdampak pada naiknya 

permintaan saham. Meningkatnya permintaan saham, akan berdampak 

pada naiknya harga saham (dilihat dari sisi investor). Jika dilihat dari sisi 

perusahaan, nilai tukar dan harga saham memiliki hubungan yang positif, 

dimana nilai tukar ini akan mempengaruh harga barang yang akan dijual. 

Kenaikan nilai tukar akan membebani perusahaan dari sisi pembelian 

bahan baku produksi (bahan baku yang di import dari luar negeri) yang 

berujung pada naiknya harga jual barang/produk. Naiknya harga jual 

barang/produk perusahaan ini akan mengurangi jumlah pemasukan 

perusahaan karena ke engganan konsumen untuk membeli produk, yang 

akhirnya akan menurutkan pendapatan perusahaan. Penurunan pendapat 

perusahaan akan mempengaruhi harga saham. Jika pendapatan 

perusahaan turun, maka harga saham perusahaan tersebut akan ikut turun. 

H0 = Tingkat nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Tingkat nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham subsektor 

otomotif periode 2012 – 2016 
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2.7.4 Pengaruh GDP terhadap harga saham 

GDP yang berarti nilai perhitungan akhir barang dan jasa yang di 

produksi dalam perekonomian kurun waktu tertentu. GDP ini 

berpengaruh positif terhadap investasi. Semakin tinggi GDP maka 

semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk berinvestasi di pasar 

modal. Semakin tinggi GDP maka semakin tinggi pula daya beli 

masyarakat, yang berarti GDP berpengaruh positif terhadap harga saham 

(Park, 1997). Semakin tinggi GDP maka semakin tinggi penawaran akan 

saham. Bila penawaran akan saham, semakin tinggi pula harga saham 

tersebut.  

H0 = GDP tidak berpengaruh positif terhadap harga saham subsektor 

otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = GDP berpengaruh positif terhadap harga saham subsektor otomotif 

periode 2012 – 2016 
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2.8 Kerangka pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

     H(-) 

    H(-) 

 

            H(+ - -) 

                                  H(+)  

 

Sumber : Data olahan penulis 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus menerus. Inflasi ini mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi, karena inflasi mempengaruhi jumlah uang yang akan 

dikeluarkan masyakarat antara untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa atau 

menginvestasikan uangnya untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan 

datang. Invetasi yang dilakukan masyarakat bisa melalui bank (tabungan) atau 

pasar modal (saham). 

Tingkat suku bunga ini menjadi pertimbangan masyakarat dalam berinvetasi, 

antara berinvestasi di bank atau pasar modal, karena bunga yang tinggi di bank 

akan memberikan return yang tinggi, hal ini menjadi pembanding dengan 

berinvestasi di pasar modal. Pertimbangan ini mempengaruhi jumlah permintaan 

Inflasi 

Suku bunga 

Nilai tukar 

Harga saham 

GDP 
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dan penawaran harga saham. Permintaan dan penawaran harga saham ini, akan 

menyebabkan terjadinya jual beli saham yang akan mempengaruhi perubahan 

harga saham. 

Nilai tukar pengaruh negatif terhadap harga saham. Melemahnya nilai tukar 

mata uang lokal (rupiah) dan menguatnya nilai mata uang asing (dollar) menjadi 

pertimbangan investor untuk berinvestasi di pasar modal lokal. Jika mata uang 

lokal (rupiah) melemah/terdepresiasi dan mata uang asing (dollar) 

menguat/terapresiasi, hal ini menjadi penyebab akan meningkatnya investasi di 

pasar modal karena para investor asing dengan mata uang asingnya (dollar) akan 

mendapatkan lebih banyak mata uang lokal (rupiah), dan mampu untuk membeli 

saham lebih banyak sehingga dapat membeli saham lebih banyak. Dengan 

meningkatnya jumlah permintaan saham maka harga saham akan meningkat 

(faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham). Disisi lain nilai tukar juga 

dapat berdampak positif, dilihat dari sisi perusahaan. Dengan melemahnya nilai 

tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing, beban perusahaan lokal dalam 

memproduksi barang yang akan di jual menjadi meningkat karena perusahaan 

akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan baku produksi 

(bahan baku yang di beli secara impor). Hal ini berdampak lebih lanjut pada 

naiknya harga barang yang akan di jual. Naiknya harga barang yang dijual akan 

mengurangi keuntungan perusahaan karena jika harga naik maka para konsumen 

enggan untuk membeli barang tersebut dna berdampak pada berkurangnya 

keuntungan perusahaan. Dengan berkurangnya keuntungan perusahaan dapat 
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menyebabkan turunnya harga perusahaan tersebut (faktor internal yang 

mempengaruhi harga saham). 

Menguat dan melemahnya nilai tukar suatu negara menandakan keadaan 

ekonomi negara tersebut. Jika nilai mata uang sedang menguat menandakan 

keadaan ekonomi negara tersebut sedang baik, dimana akan banyak investor 

yang menanamkan modalnya. Kondisi rupiah yang menguat menjadi 

pertimbangan para investor dalam membeli saham, apabila nilai rupiah melemah 

investor cenderung akan menjual saham atau tidak membeli saham karena 

menghindari resiko yang ada, dan bagi investor atau orang yang memiliki uang 

dalam jumlah dollar maka mereka akan menjual dollarnya karena harga dollar 

yang sedang menguat sehingga harga saham pun mengalami penurunan. 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga berdampak terhadap 

meningkatnya biaya impor bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan 

perusahaan sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, atau dengan 

kata lain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki pengaruh 

terhadap ekonomi nasional yang pada akhirnya menurunkan kinerja saham di 

pasar saham dan harga saham pun menurun. 

GDP berpengaruh terdahap harga saham, karena GDP ada kaitannya dengan 

daya beli masyakarat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka semakin 

banyaknya kemungkinan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. GDP 

dan harga saham berbanding lurus atau positif, karena semakin banyaknya 
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masyarakat yang berinvestasi di pasar modal (Park, 1997), semakin tinggi 

penawaran akan saham, maka semakin tinggi harga sahamnya.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi, 

suku bunga, nilai tukar, dan GDP terhadap harga saham. Objek dalam penelitian 

ini adalah harga saham subsektor otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

Data yang di gunnakan dalam penelitian ini adalah harga saham subsektor 

otomotif dengan periode 2012 - 2016.  

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk menjelaskan varians dalam variabel dependen atau memprediksi 

hasil suatu organisasi (Uma Sekaran, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mengetahui hubungan antara inflasi, suku bunga, nilai tukar, 

dan GDP terhadap harga saham yang terdaftar di bursa efek indonesia pada 

periode 2012 - 2016 (data tahunan). Model data dari penelitian ini adalah data 

panel. Gujarati (2003: 636) menyatakan panel data adalah data yang terdiri dari 

unsur time series dan cross-section. Time series data adalah suatu set pengamatan 

satu atau lebih variabel dalam waktu yang berbeda. Cross-section data adalah 
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satu set pengamatan satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang 

sama. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelian ini yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini 

diperoleh dari website bursa efek indonesia (www.idx.co.id), bank indonesia 

(www.bi.go.id), badan pusat statistik (www.bps.go.id), dan pacific exchange rate 

service (http://fx.sauder.ubc.ca). Dengan pengambilan sampel menggunakan 

teknik pengambilan purposive sampling. Sugiyono (2011) berpendapat bahwa 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan kriteria tertentu. 

Kriteria sampel data yang diambil adalah : 

1. GDP yang dipakai GDP harga konstant 2010 menurut pengeluaran (data 

tahunan) 

2. Data inflasi yang dipakai adalah data inflasi tahunan, sesuai dengan periode 

pengamatan (2012 - 2016) 

3. Data suku bunga dan data nilai tukar yang dipakai adalah data suku bunga BI 

rate rata - rata tahunan,  dan data rata – rata kurs rupiah/USD tahunan. Data 

yang dipakai berdasarkan periode pengamatan (2012 - 2016) 
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4. Harga saham yang dipakai adalah harga saham rata rata subsektor otomotif  

yang tidak pernah delisting dari bursa efek indonesia selama periode 

pengamatan (berjumlah 13 perusahaan) 

5. Data yang dipakai tertera selama periode 2012 – 2016 

Tabel 3.1 

Nama, Kode, dan Tanggal Listing Perusahaan Subsektor Otomotif dan Komponen 

No Nama Perusahaan dan Kode Tanggal Listing 

1 Astra International Tbk (ASII) 4 April 1990 

2 Astra Otoparts Tbk (AUTO) 15 Juni 1998 

3 Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 7 juli 2015 

4 Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk (BRAM) 5 September 1990 

5 Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 1 Desember 1980 

6 Gajah Tunggal Tbk (GJTL) 8 Mei 1990 

7 Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) 15 September 1993 

8 Indospring Tbk (INDS) 10 Agustus 1990 

9 

Multi Prima Sejahtera Tbk d.h Lippo Enterprises 

Tbk (LPIN) 

5 Februari 1990 

10 Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) 9 Juni 2005 

11 Nipress Tbk (NIPS) 24 Juli 1991 

12 Prima alloy steel Universal Tbk (PRAS) 12 Juli 1990 

13 Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 9 September 1996 

 Sumber : www.sahamok.com, data diolah oleh penulis 
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3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi (respon) 

atau variabel yang nilainya tergantung oleh perubahan variabel yang lain. 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah harga saham.  Harga 

saham ini di pengaruhi oleh variabel lainnya. 

Definisi dan penjelasan variabel dependen: 

1. Harga saham 

Menurut Mankiw (2006:87) terjemahan Chriswan Sungkono, harga 

saham yang diperdagangkan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham tersebut. Karena saham mewakili kepemilikan 

sebuah perusahaan, permintaan saham (dan harganya) mencerminkan 

persepsi publik mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Jika investor merasa optimis 

atas keadaan perusahaan perusahaan di masa yang akan datang, maka 

permintaan saham ditingkatkan dan harga saham juga ikut naik. 

Sebaiknya, jika investor merasa perusahaan akan mengalami penurunan 

keuntungan atau bahkan merugi, harga saham juga akan turun. 

3.4.2 Variabel Independen 

Varibael bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi 

(stimulus) atau variabel yang nilainya tidak di pengaruhi oleh variabel lain. 
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Dalam penelitian ini variabel independennya adalah inflasi, suku bunga, 

dan nilai tukar. Inflasi, suku bunga, dan nilai tukar ini mempengaruhi 

variabel lainnya. 

Definisi dan penjelasan variabel independen: 

1. Inflasi 

Menurut Tandelilin (2010:342), inflasi adalah kecenderungan 

terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan 

sehingga terjadi penurunan daya beli uang. 

Indikator Inflasi menurut Sukirno (2006:19) dapat menggunkan indeks 

harga konsumen, atau lebih dikenal dengan istilah Consumer Price 

Index (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu 

digunakan para konsumen. Menghitung tingkat inflasi IHK dapat 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Inflasi = 
         

    
 X 100% 

Dimana : 

IHKn : Indeks Harga konsumen periode saat ini 

IHK0 : Indeks Harga Konsumen periode lalu 

2. Suku bunga (BI rate) 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia 
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dan diumumkan kepada publik. Penetapan respons (stance) kebijakan 

moneter dilakukan setiap bulan, melalui mekanisme RDG Bulanan 

dengan cakupan materi bulanan. 

Penetapan BI rate dilakukan dengan memeperhatikan efek tunda 

kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam mempengaruhi 

inflasi. Dalam hal erjadinya perkembangan di luar prakiraan semila, 

penetapan stance kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG 

Bulanan memalui RDG Mingguan. BI rate secara konsisten dan 

bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). 

3. Nilai tukar 

Nilai tukar valuta asing adalah perbandingan nilai tukar mata uang 

suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai 

tukar valuta antar negara (Hasibuan, 2005:14). Bank sentral turu ambil 

peran dalam penentuan kurs/valuta asing ini. Untuk menghitung kurs 

tengah, menggunakan rumus sebagai berikut : 

Kurs Tengah = 
                      

 
 

4. Gross Domestic Product (GDP) 

Adalah Nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang 

diproduksi dalam sebuah negeri pada suatu periode. (Mankiw, 6 : 

2006) 

Y = C + I + G + NX 
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Dimana : 

Y = Gross Domestic Product (GDP) 

C = Konsumsi 

I = Investasi 

G = Belanja negara 

NX = Ekspor neto 

3.4.3 Operasional Variabel 

Definisi operasinal variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 (varibel, 

definisi, dan scale). 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Scale 

Harga saham Harga suatu saham yang 

sedang berlangsung. 

(Harga saham rata - rata 

tahunan) 

Harga saham subsektor 

otomotif yang berjumlah 

13 perusahaan. 

Rasio 
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Variabel Definisi Scale 

Inflasi Kecenderungan terjadinya 

peningkatan harga produk-

produk secara keseluruhan 

sehingga terjadi penurunan 

daya beli uang. 

Inflasi =  
         

    
 X 

100% 

(inflasi tahunan, dari tahun 

2012 - 2016) 

Rasio 

Suku bunga (BI rate) Suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan 

moneter yang ditetapkan 

oleh bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. 

(Suku bunga BI rate rata – 

rata tahunan) 

Rasio 
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Variabel Definisi Scale 

Nilai tukar Nilai sebuah mata uang 

negara tertentu yang 

diukur, dibandingkan, atau 

dinyatakan dalam mata 

uang negara lain (Purnomo, 

dkk, 2013 : 112). 

Kurs Tengah 

=                        
 

 

(Nilai tukar rata - rata 

tahunan) 

Rasio 

Laju Gross Domestic 

Product (GDP) 

GDP adalah nilai pasar dari 

semua barang dan jasa 

akhir (final) yang 

diproduksi dalam sebuah 

negeri pada suatu periode. 

(Mankiw, 2006: 6) 

Y = C + I + G + NX 

Rasio 
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Variabel Definisi Scale 

(GDP harga konstan 2010 

menurut pengeluaran, total 

tahunan) 

Pertumbuhan ekonomi = 

     –       

    
 X 100 % 

 

   Sumber : Data olahan penulis 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

yaitu dengan Eviews versi 7.0. Data yang di gunakan adalah data time 

series. Data time series/longitudinal adalah informasi yang terdiri dari 

interval waktu tertentu, biasanya dua waktu atau lebih. 

3.5.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data ygn digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis regresi berganda. David olson dan Yong Shi (2008) 

mengartikan analisis regresi berganda adalah salah satu perangkat dasar 
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untuk analisis yang dapat digunakan untuk membuat model prediktif untuk 

berbagai jenis data. Dengan menggunakan analisis regresi berganda akan 

mengetahui mana varibael independen yang benar - benar berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen dan variabel yang signifikan 

tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. 

Model dasar yang digunakan adalm penelitian ini adalah  

HSit = β0 + β1Inflit + β2BIRit + β3Kursit + β4GDPit + eit 

Dimana : 

HSit   = Harga saham perusahaan i periode t 

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

Inflit   = Inflasi periode t 

BIRit  = Suku bunga pada periode t 

Kursit  = Nilai tukar pada periode t 

GDPit  = GDP pada periode t 

i   = Perusahaan 

t   = Periode 
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eit   = Error 

3.5.2.1 Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

memnggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

3.5.2.2 Analisis Regresi Data Panel 

Regresi data panel memiliki tiga pendekatan, yaitu Common Effect 

Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model 

(REM). 

1. Common Effect Model (CEM) 

Teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data gabungan 

yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis 

regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu. 

(Winarno, 2011) 

2. Fixed Effect Model (FEM) 

Menurut Winarno (2011), efek tetap (Fixed Effect) maksudnya adalah 

bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk 
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berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, 

tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant) 

3. Random Effect Model (REM) 

Efek Random (Random Effect) digunakan untuk mengatasi kelemahan 

motede efek tetap (Fixed Effect) yang menggunakan variabel semu, 

sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa variabel semu, 

metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki 

hubungan antarwaktu dan antarobjek (Winarno, 2011). Namun untuk 

menganalisis menggunakan metode ini ada satu syarat, yaitu objek data 

silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. 

3.5.2.2.1 Uji Chow 

Uji chow dalam penelitian ini menggunakan Eviews7. 

Menurut Widarjono, (2009), F Restricted Test atau Uji Chow 

merupakan pengujian untuk menentukan pendekatan antara 

PLS dan FEM. Rumus untuk mendapatkan nilai F statistik 

seperti yang dirumuskan oleh Chow adalah sebagai berikut: 

F = 
                 

               
 

Dimana : 

URSS adalah Sum Residual Square (PLS) 
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RRSS adalah Sum Residual Square (FEM) 

N adalah jumlah data cross section 

T adalah jumlah data times series 

K adalah jumlah variabel bebas 

Hipotesis nol dari restricted F test adalah sebagai berikut: 

H0 = model Pooled Least Square (restricted) 

H1 = model Fixed Effects (unrestricted)  

Kriteria pengujian hipotesis adalah Jika hasil nilai Fhitung > Ftabel 

pada tingkat keyakinan α tertentu, maka H0 ditolak, H1 

diterima, artinya model Fixed Effects digunakan untuk teknik 

estimasi. 

3.5.2.2.2 Uji Hausman 

Menurut Nachrowi dan usman (2006), Hausman Test 

digunakan untuk menentukan model antara pendekatan Fixed 

Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM). 

Rumus untuk mendapatkan nilai Uji Hausman adalah sebagai 

berikut:  

m = (β-b)(M0-M1)
-1

(β-b)≈ X
2
 (K) 
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Dimana : 

β adalah vector untuk statistik variabel fixed effects 

b adalah vector untuk statistik variabel random effects 

M0 adalah matrik kovarian untuk dugaan FEM 

M1 adalah matrik kovarian untuk dugaan REM 

Dalam uji ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0: E(τi xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat 

H1: E(τi xit) = 0 atau FEM adalah model yang tepat 

Sebagai dasar penolakan H0 maka digunakan statistik 

Hausman dan membandingkannya dengan Chi square. Statistik 

Hausman dirumuskan dengan: 

H = (βREM – βfEM )’ (MFEM –MREM)-1 (βREM – βfEM ) ~ 

χ2 (k) 

Dimana: 

M = matriks kovarians untuk parameter β 

k = degrees of freedom 
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Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ2 tabel, 

maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H0 

sehingga model yang digunakan adalah model fixed effects, 

begitu juga sebaliknya. 

3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik non parametric One Kolmogorov Smirnov. Jika angka 

probabilitas <  = 0,05 maka variabel tidak terdistribusi secara normal. 

Sebaliknya, bila angka probabilitas >  = 0,05 maka variabel 

terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2005 : 114). 

H0 : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Kriteria penerimaan H0: H0 diterima jika nilai sig > 5%. 

2. Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2007:91) menyatakan uji ini bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). 

Berdasarkan pada hasil output matriks korelasi, pair-wise korelasi antara 

kebijakan hutang dan insider ownership sebesar 0,332. Tidak terdapat 
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multikolinearitas antar variabel dependen karena kurang dari 0,80 

(Ghozali, 2009). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Runt Test 

digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila 

tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka model regresi mengandung 

autokorelasi. (Ghozali, 2005: 103). 

Uji yang di gunakan adalah uji statistik durbin watson (Gujarati, 2007 : 

122) 
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Gambar 3.1 

Uji statistik durbin watson 

 0               d1              dU                           2              4 – dU               4 – dL                       4 

Sumber : (Gujarati 2007 : 122) 

Aturan keputusan : 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tak ada keputusan 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL  

 

 

Tolak H0 

Bukti 

autokorelasi 

positif 

 

 

Daerah 

meragukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terima H0 atau H0* 

atau keduanya 

 

 

Daerah 

meragukan 

 

 

Tolak H0* 

Bukti 

autokorelasi 

negatif 
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Jangan tolak dU < d < 4 – dU 

Sumber : (Gujarati 2007 : 122) 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengematan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

diketahui dengan melihat apabila sinifikansinya lebih besar dari (α) = 

0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 105). 

Perumusan hipotesis adalah: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas. 

Jika signifikan < 0,05 maka Ha tidak dapat ditolak (ada 

heteroskedastisitas) dan jika signifikan > 0,05 maka H0 tidak dapat 

ditolak (tidak ada heteroskedastisitas). 
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3.6 Uji Hipotesis 

Uji Statistik t (Uji Signifikasi) 

Dalam pengujian ini dilakukan uji dua sisi dengan derajat kebebasan sebesar 5% 

agar kemungkinan terjadinya gangguan kecil. Kriteria Pengujian : 

a. Jika angka probabilitas ≤ α = 5%, maka ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Jika angka probabilitas ≥ α = 5%, maka tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

3.7 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 

prosentase total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model (Kuncoro, 2007). Adjusted R-Square adalah R² yang 

dihitung dengan mengkoreksi kecenderungan selalu naiknya nilai R² karena 

ditambahkannya varibel independen baru ke dalam model (Utomo, 2013). 

Rentang nilai koefisien determinasi adalah 0 − 1 dengan asumsi ( 0 ≤ r
2
 ≥ 1). 

Apabila koefisien determinasi memiliki nilai yang kecil dapat dikatakan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

terbatas. Begitu pula sebaliknya, apabila koefisien determinasi memiliki hasil 

mendekati 1 dapat dikatakan variasi variabel independen hampir dapat 

memberikan informasi maupun instruksi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
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variasi variabel dependen. Semakin tinggi r
2
 atau mendekati satu maka model 

yang digunakan semakin baik. Adapun rumus koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut (Abdurrahman et al. 2011) 

KP = r
2
 X 100% 

Di mana : 

KP  = Nilai Koefisien Determinasi 

r
2
  = Nilai Koefisien Korelasi
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang di gunakan dalam penelitian ini adalah harga saham subsektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia. Berdasarkan 

kriteria yang telah di tetapkan (purposive sampling), maka jumlah observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan. Berikut adalah 

rincian pengambilan sampel penelitian : 

Tabel 4.1 

Kriteria Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 

Jumlah Perusahaan Subsektor Otomotif dan 

Komponen 

13 

2 Perusahaan yang tidak dipakai dalam penelitian (2) 

3 Jumlah Perusahaan yang dipakai dalam penelitian 11 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.1 terdapat 2 perusahaan tidak di pakai dalam penelitian, 

karena adanya ketidak kelengkapan data dari perusahaan tersebut selama periode 

penelitian. Berikut 2 perusahaan tersebut:  
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Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan yang tidak di gunakan untuk Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan dan Kode Tanggal Listing 

1 Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 7 juli 2015 

2 Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk (BRAM) 5 September 1990 

Sumber : Data diolah penulis 

Garuda Metalindo Tbk (BOLT) dan Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk 

(BRAM) tidak di pakai dalam penelitian karena Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 

baru listing di bursa efek indonesia pada tanggal 7 juli 2015, sehingga tidak dapat 

ditemukan data harga saham pada periode 2012 sampai 2014. Sedangkan Indo 

Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk (BRAM) tidak di pakai karena adanya 

ketidaklengkapan data harga saham pada bulan oktober, november, desember 

tahun 2014, januari tahun 2015, dan januari tahun 2016. Sehingga 2 perusahaan 

tersebut di keluarkan dari penelitian dan mengurangi jumlah perusahaan yang di 

pakai dalam penelitian. Maka total perusahan yang dipakai dalam penelitian ini 

berjumlah 11 perusahaaan. 

Berdasarkan tabel 4.1 terdapat 11 perusahaan yang digunakan untuk sampel 

penelitian, yaitu : 
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Tabel 4.3 

Daftar Perusahaan yang di gunakan untuk Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan dan Kode Tanggal Listing 

1 Astra International Tbk (ASII) 4 April 1990 

2 Astra Otoparts Tbk (AUTO) 15 Juni 1998 

3 Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) 1 Desember 1980 

4 Gajah Tunggal Tbk (GJTL) 8 Mei 1990 

5 Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) 15 September 1993 

6 Indospring Tbk (INDS) 10 Agustus 1990 

7 

Multi Prima Sejahtera Tbk d.h Lippo Enterprises Tbk 

(LPIN) 

5 Februari 1990 

8 Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) 9 Juni 2005 

9 Nipress Tbk (NIPS) 24 Juli 1991 

10 Prima alloy steel Universal Tbk (PRAS) 12 Juli 1990 

11 Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 9 September 1996 

Sumber : Data diolah penulis 

4.2 Analisis dan pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan teknik untuk mencatat, 

pengorganisasian dan peringkasan informasi dari data numerik ke 

bentuk lain yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau 

dapat dimengerti (Silalahi, 2010:336). Berikut adalah tabel hasil dari 

analisis statistik deskriptif : 
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

 
Harga Saham Inflasi 

Suku Bunga BI 

Rate 
Nilai Tukar 

 Mean 1301,438 5,384255 6,666766 11753,09 

 Median 1084,583 4,300000 6,479000 11865,21 

 Maximum 3932,917 8,380000 7,542000 13389,41 

 Minimum 112,4838 3,020000 5,771000 9386,630 

 Std. Dev. 1034,414 2,415194 0,754351 1591,399 

     

 Observations 47 47 47 47 

 Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

A.  Harga saham 

Harga saham pada perusahaan yang termasuk subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016 memiliki nilai mean (rata - rata) 

sebesar Rp 1301,438. Harga tertinggi (maximum) harga saham sebesar Rp 

3932,917 yaitu harga saham Astra Otoparts (AUTO) tahun 2014 dan 

harga saham terendah (minimum) sebesar Rp 112,4838 yaitu Nipress 

(NIPS) tahun 2012. 

Astra Otoparts Tbk (AUTO), pada tahun 2014 membukukan laba 

bersih Rp956,4 miliar sepanjang periode 2014, turun 4,33% dibandingkan 

dengan setahun sebelumnya Rp999,76 miliar, laba per saham dasar 

perseroan turun menjadi Rp181 pada 2014 dari sebelumnya Rp209 pada 

2013. Pendapatan bersih meningkat menjadi Rp12,25 triliun, Laba kotor 

yang dibukukan mencapai Rp1,75 triliun, sedangkan laba sebelum pajak 

mencapai Rp1,1 triliun.  Liabilitas perseroan mencapai Rp4,2 triliun, naik 
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dari sebelumnya Rp3,05 triliun. Total aset AUTO 2014 mencapai Rp14,3 

triliun, melonjak dibandingkan periode setahun sebelumnya 

(http://market.bisnis.com). 

Nipress Tbk (NIPS), tahun 2012 PT Nipress Tbk menguasai 

pangsa pasar 30% untuk baterai mobil dan sepeda motor domestik dengan 

merek NS. Selain itu, perseroan juga menguasai 50% pasar  untuk baterai 

BTS seluler dengan mereka NS (http://bisnis.liputan6.com). Pangsa pasar 

50 persen untuk baterai menara BTS seluler dengan merek NS 

(http://www.antarakalbar.com). 

B. Inflasi 

Inflasi pada periode 2012 - 2016 memiliki nilai mean (rata - rata) 

sebesar 5,384255. Inflasi tertinggi (maximum) sebesar 8,38 yaitu pada 

tahun 2013 dan inflasi terendah (minimum) sebesar 3,02 yaitu pada tahun 

2016. Nilai standart deviasi variabel inflasi adalah 2,415194. 

Pada tahun 2013 inflasi menyentuh angka 8,38 karena naiknya 

harga bahan minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan ini berpengaruh pada 

keseluruhan inflasi secara nasional. Tahun 2016, inflasi menyentuh angka 

terendah di angka 3,02. Pada tahun 2016 yang inflasinya terendah 

disebabkan adanya kordinasi yang baik antara pemerintah dan BI, secara 

moneter dan pengendalian harga pangan dan tercukupinya permintaan 
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dibanding dengan ketersedian barang, harga - harga barang impor juga 

relatif terkendali,  terkendalinya kurs, dan ekspektasi inflasi yang rendah 

dari masyarakat. 

C. Suku bunga BI rate 

Suku bunga BI rate pada periode 2012 - 2016 memiliki nilai mean 

(rata - rata) sebesar 6,666766. Suku bunga BI rate tertinggi (maximum) 

sebesar 7,542 yaitu pada tahun 2014 dan suku bunga BI rate terendah 

(minimum) sebesar 5,771 yaitu pada tahun 2012. 

Pada tahun 2014, BI rate menyentuh angka tertinggi di nilai 7,542, 

angka BI rate ini naik untuk merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi 

defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan, dan meningkatkan 

pertumbuhan kredit (http://ekonomi.kompas.com). Tahun 2012, BI rate 

diangka 5,771, penurunan BI rate ini diambil sebagai langkah lanjutan 

untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 

tengah menurunnya kinerja ekonomi global, dengan tetap mengutamakan 

pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah 

(http://www.bi.go.id). 

D. Nilai tukar 

Nilai tukar pada periode 2012 - 2016 memiliki nilai mean (rata - 

rata) sebesar Rp 11753,09. Nilai tukar tertinggi (maximum) sebesar Rp 
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13389,41 yaitu pada tahun 2015 dan nilai tukar terendah (minimum) 

sebesar Rp 9386,63 yaitu pada tahun 2012. 

Nilai tukar tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 13389,41, karena 

perkembangan ekspor kita sebagai mesin pencetak devisa tidak dapat 

dipertahankan minimal pada posisi tetap bertahan, bergesernya portofolio 

ke mata uang dolar, paket kebijakan yang terlambat, BI yang lemah, faktor 

kepemimpinan yang lemah, dan modal sosial tim pemerintah rendah 

dilihat dari sisi pasar (ekbis.sindonews.com). Tahun 2012, nilai tukar 

terendah sebesar Rp 9386,63 karena membaiknya perekonomian global 

pada paruh kedua 2012 yang meningkatkan kinerja ekspor dan neraca 

transaksi berjalan dan faktor global (terdepresiasinya yen hingga di atas 86 

per dolar AS terjadi karena harapan stimulus dari pemerintahan Jepang 

yang baru, hal ini memicu apresiasi mata uang regional). 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel menggunakan 2 pengujian 

yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dan uji Hausman 

dilakukan untuk menentukan model mana yang lebih cocok untuk 

penelitian ini (common effect, fixed effect atau random effect). 
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4.2.2.1 Uji Chow 

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan 

pendekatan antara model Pooled Least Square (restricted) atau 

model Fixed Effect (unrestricted). Hipotesis nol dari restricted 

F test adalah sebagai berikut: 

H0 = model Pooled Least Square 

H1 = model Fixed Effects 

Berikut adalah tabel hasil Uji Chow : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     

     

Cross-section F 16.795062 (9,34) 0.0000 

Cross-section Chi-square 79.657283 9 0.0000 

     

     
 Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews)  

Pada tabel 4.5 menyakatan bahwa nilai probabilitas cross 

section Chi-square sebesar 0.0000. Nilai probabilitas Chi-square ini 

lebih rendah dari nilai kritis Chi-square yaitu 0,05. Hasil nilai 
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probabilitas yang lebih kecil ini mengartikan bahwa penelitian ini 

menggunakan model Fixed Effect dan dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.2.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik 

antara fixed effect model dengan random effect model.  

Dalam uji ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0: REM (random effect model) adalah model yang tepat 

H1: FEM (fixed effect model) adalah model yang tepat 

Berikut hasil uji Hausman : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 3 1.0000 
     
           Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Hasil tabel uji Hausman (tabel 4.6) menunjukan bahwa 

nilai probabilitas Cross-section random sebesar 1.0000. Nilai 

probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikasi sebesar 5%. 

Nilai probabilitas Cross-section yang lebih besar dari 5% 
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(0,05) ini dapat menyatakan bahwa model yang cocok untuk 

penelitian ini adalah random effect model. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas ini menggunakan uji statistik non 

parametric one Kolmogorov Smirnov. Dalam uji statistik non 

parametric one Kolmogorov Smirnov, apabila angka 

probabilitas >  = 0,05 maka variabel terdistribusi secara 

normal. 

H0 : Residual data berdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas

 
Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 
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Probability  0.078602
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan 

software Eviews nilai probabilitas yang di dapat sebesar 

0,078602, yang dimana nilai ini lebih besar dari  (0,05). 

Dapat disimpulkan bawah data terdistribusi secara normal 

dengan jumlah observasi sebanyak 37. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel 

independen. Apabila hasil nilai dari uji multikolinearitas lebih 

besar dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 INFLASI 
SUKU BUNGA BI 

RATE 
NILAI TUKAR LAJU GDP 

INFLASI 1 0.30434 -0.44565 0.15117 

SUKU BUNGA 

BI RATE 
0.30434 1 0.46635 -0.68374 

NILAI TUKAR -0.44565 0.46635 1 -0.94552 

LAJU GDP 0.15117 -0.68374 -0.94552 1 

 Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Berdasarkan tabel 4.7 terdapat multikolinearitas antara 

variabel nilai tukar dan laju GDP (0.94552 ≥ 0,80). Untuk 

mengatasi multikolinearitas ini, penulis melakukan pengujian 

korelasi hubungan antara variabel dependen (harga saham) 
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dengan variabel independen (nilai tukar dan laju GDP), yang 

bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari kedua variabel 

independen tersebut. Berikut adalah hasil pengujian korelasi 

hubungan variabel dependen dan independen: 

Tabel 4.8 

Pengujian Hubungan antara Variabel Dependen (Harga Saham) dan Variabel 

Independen (Laju GDP) 

 HARGA SAHAM LAJU GDP 

HARGA SAHAM 1 0.0424 

LAJU GDP 0.0424 1 

                  Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Tabel 4.9 

Pengujian Hubungan antara Variabel Dependen (Harga Saham) dan Variabel 

Independen (Nilai Tukar) 

 HARGA SAHAM NILAI TUKAR 

HARGA SAHAM 1 -0.07961 

NILAI TUKAR -0.07961 1 

     Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Dilihat dari tabel 4.8 dan 4.9, hubungan antara variabel 

dependen dan independen, nilai tukar memiliki hasil yang lebih 

besar (0.07961) dibandingkan dengan laju GDP (0.0424). 

Sehingga laju GDP di hilangkan dalam penelitian ini dan 

penelitian ini menggunakan nilai tukar. 
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Berikut adalah hasil uji multikolinearitas setelah laju GDP 

dihilangkan  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 INFLASI 
SUKU BUNGA BI 

RATE 
NILAI TUKAR 

INFLASI 1 0.30434 -0.44565 

SUKU BUNGA BI 

RATE 
0.30434 1 0.46635 

NILAI TUKAR -0.44565 0.46635 1 

         Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Berdasarkan hasil olahan data tabel 4.10, nilai antar 

variabel tidak ada yang melebihi atau sama dengan 0,80, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

multikolinearitas antar variabel independen. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Dalam uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji yang 

digunakan dalam pengujian autokorelasi ini adalah Uji Statistik 

Durbin Watson (Uji D-W). 

 

Pengaruh inflasi,..., Pandu Evan Sebastian, Ma.-IBS, 2017



78 
 

  Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

     

R-squared 0.801179     Mean dependent var 1262.522 

Adjusted R-squared 0.776327     S.D. dependent var 998.2461 

S.E. of regression 472.1114     Akaike info criterion 15.27740 

Sum squared resid 7132453.     Schwarz criterion 15.49509 

Log likelihood -277.6318     Hannan-Quinn criter. 15.35414 

F-statistic 32.23730     Durbin-Watson stat 2.261782 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          

          Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukan bahwa nilai 

Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,261782. Uji ini menggunakan 

tingkat signifikasi sebesar 0,05 (5%), dengan jumlah variabel 

independen (k = 3) dan jumlah observasi (n) sebanyak 37. Uji 

ini menghasilkan dL (batas bawah) dan dU (batas atas) sebesar 

dL = 1,307 dan dU = 1,655. 

Berikut gambar hasil statistik d Durbin-Watson : 
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Gambar 4.2 

Hasil Statistik d Durbin-Watson 
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   0                   1,307          1,655             2  2,261782 2,345    2,693                        4 

  Sumber : Data diolah penulis 

Gambar 4.2 menunjukan bahwa nilai hasil uji statistik d 

Durbin-Watson sebesar 2,261782 berada di antara 1,655 dan 

2,345 (1,655 < 2,261782 < 2,345), hal ini menunjukan bahwa 

tidak ada autokorelasi. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedatisitas 

Uji Heteroskedatisitas ini menggunakan uji Glejser. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Adanya heteroskedatisitas 

dilihat apakah nilainya probabilitasnya lebih besar dari  = 
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0,05 (5%) atau tidak. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 

 = 0,05 (5%), maka tidak terjadi heteroskedatisitas. 

Perumusan hipotesis adalah: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedatisitas 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/25/17   Time: 09:25   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 47  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 1370.447 880.3855 1.556644 0.1269 

INFLASI 8.429548 53.07115 0.158835 0.8745 

SUKU_BUNGA__BI_RATE

_ 97.92308 171.9544 0.569471 0.5720 

NILAI_TUKAR -0.105836 0.086732 -1.220270 0.2290 

     
     

          Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Pada tabel hasil uji heteroskedatisitas (tabel 4.12) 

memperlihatkan bahwa tiap-tiap variabel independen (inflasi, suku 
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bunga BI rate, dan nilai tukar) memiliki nilai probabilitas yang bernilai 

diatas  = 0,05 (5%). Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadinya 

heteroskedatisitas dan Ho di terima. 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, 

yang berguna untuk mengetahui mana variabel independen yang benar 

- benar berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan 

variabel yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

varibel dependen. Berdasarkan pengujian - pengujian yang telah 

dilakukan, penelitian ini menggunakan random effect model. Berikut 

adalah tabel hasil regresi data panel dengan Random effect: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Dependent Variable: HARGA_SAHAM  

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/25/17   Time: 09:27   

Sample (adjusted): 2013 2016   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 10   

Total panel (unbalanced) observations: 37  

Convergence achieved after 5 iterations  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     INFLASI 80.07311 38.70835 2.068626 0.0467 

SUKU_BUNGA__BI_RATE_ 14.02868 100.2163 0.139984 0.8895 

NILAI_TUKAR 0.002024 0.051993 0.038934 0.9692 

C 114.9719 857.8530 0.134023 0.8942 

AR(1) 0.819332 0.075392 10.86760 0.0000 

     R-squared 0.801179     Mean dependent var 1262.522 

Adjusted R-squared 0.776327     S.D. dependent var 998.2461 

S.E. of regression 472.1114     Akaike info criterion 15.27740 

Sum squared resid 7132453.     Schwarz criterion 15.49509 
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Log likelihood -277.6318     Hannan-Quinn criter. 15.35414 

F-statistic 32.23730     Durbin-Watson stat 2.261782 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     Inverted AR Roots       .82   

              Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Berdasarkan tabel 4.13, maka terbentuk regresi data panel sebagai 

berikut :  

HSit = 114.9719 + 80.07311Infl + 14.02868BIR + 0.002024Kurs + 

0.819332AR(1) 

Interpretasi dari persamaan di atas adalah: 

1. Jika inflasi, suku bunga BI rate, dan nilai tukar diasumsikan konstan, 

maka rata - rata harga saham sebesar 114,9719 (koefisien konstanta). 

2. Koefisien regresi untuk inflasi yaitu sebesar 80,07311. Angka ini 

menunjukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

Jika inflasi mengalami kenaikan 1 satuan maka rata - rata harga saham 

perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016 

akan mengalami kenaikan sebesar 80,07311 (dengan asumsi variabel 

lain konstant). 

3. Koefisien regresi untuk suku bunga BI rate yaitu sebesar 14,02868. 

Angka ini menunjukan bahwa suku bunga BI rate berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen 

periode 2012 - 2016. Jika suku bunga BI rate mengalami kenaikan 1 
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satuan maka rata - rata harga saham perusahaan subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016 akan mengalami kenaikan sebesar 

14,02868 (dengan asumsi variabel lain konstant). 

4. Koefisien regresi untuk nilai tukar yaitu sebesar 114,9719. Angka ini 

menunjukan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga 

saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 

2016. Jika nilai tukar mengalami kenaikan 1 satuan maka rata - rata 

harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 

2012 - 2016 akan mengalami kenaikan sebesar 114,9719 (dengan 

asumsi variabel lain konstant). 

5. Koefisien regresi untuk autoregressive yaitu sebesar 0,819332. Angka 

ini menunjukan bahwa autoregressive berpengaruh positif terhadap 

harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 

2012 - 2016. Jika autoregressive mengalami kenaikan 1 satuan maka 

rata - rata harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen 

periode 2012 - 2016 akan mengalami kenaikan sebesar 0,819332 

(dengan asumsi variabel lain konstant). 

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Statistik t (Uji Signifikasi) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 
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dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara 

pengambilan keputusan uji t adalah dengan melihat derajat 

kepercayaan sebesar 95% yaitu 0,05 (5%), α > 5% = H0 

diterima dan apabila α < 5% = Ha diterima (Ghozali, 2005: 84). 

Hipotesis 1 

H0 = Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Inflasi memiliki probabilitas sebesar 0,0467, lebih kecil dari  

(5%). Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara variabel 

inflasi terhadap harga saham perusahaan subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016.  

Hipotesis 2 

H0 = Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga 

saham subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga 

saham subsektor otomotif periode 2012 – 2016 
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Tingkat suku bunga BI rate memiliki probabilitas sebesar 

0,8895, lebih besar dari  (5%). Sehingga H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hal menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan variabel tingkat suku bunga BI rate terhadap harga 

saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 

2012 - 2016.  

Hipotesis 3 

H0 = Tingkat nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga 

saham subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Ha = Tingkat nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham 

subsektor otomotif periode 2012 - 2016 

Variabel nilai tukar memiliki probabilitas sebesar 0,9692, lebih 

besar dari  (5%). Sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara variabel nilai tukar terhadap harga saham perusahaan 

subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016.  

Dengan hasil uji t seperti di atas menyatakan bawah 

variabel inflasi (variabel independen) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor otomotif 

dan komponen periode 2012 - 2016, sedangkan suku bunga BI 
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rate (variabel independen), dan nilai tukar (variabel 

independen) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 

2012 - 2016. 

4.2.5.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

prosentasi total variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dalam 

penelitian ini yang menggunakan lebih dari 2 variabel  

independen, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R
2
. 

Hasil Adjusted R
2 

dalam penelitian ini sebesar 0.776327 atau 

sebesar 77,6327% (pada tabel 4.13), yang mengartikan bahwa 

inflasi, suku bunga BI rate, dan nilai tukar mempengaruhi 

harga saham sebesar  77,6327% dan sisanya sebesar 22,3673% 

di pengaruhi oleh faktor lain. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji statistik t (tabel 4.13) probabilitias inflasi 

lebih kecil dari  = 5% (0,0467 ≤ 0,05), hasil ini menunjukan bahwa 

inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien 
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pada tabel hasil uji statistik t (tabel 4.13) bernilai 80.07311 yang 

menunjukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. 

Penelitian ini bertentangan dengan penilitian yang dilakukan 

oleh Izzati Amperaningrum (2011) yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Namun penelitian ini 

mendukung penelitian I Gusti Ayu Purnamawati (2013) yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dari harga saham. 

Kewal (2012; 53-64) dalam Reza Icha Mayangsari (2015) menjelaskan 

bahwa dengan rata‐rata tingkat inflasi yang rendah (di bawah 10 

persen), pasar masih bisa menerima. Namun, bila inflasi menembus 

angka 10 persen, pasar modal akan terganggu. Pernyataan Kewal 

(2012; 53-64) ini juga didukung oleh Oggi Bagus Suyatna (2015) yang 

menyatakan, dimana inflasi tersebut tergolong kedalam kategori 

ringan karena masih di bahwa dari 10%. Oleh karena itu, pemodal atau 

pemegang saham cenderung tidak melakukan aksi jual maupun aksi 

beli yang dikarenakan inflasi masih dalam kategori ringan dan tidak 

terlalu menimbulkan dampak negatif untuk kondisi perekonomian di 

Indonesia. 
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4.3.2 Pengaruh Suku Bunga BI rate Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji statistik t (tabel 4.13) probabilitias suku 

bunga BI rate lebih besar dari  = 5% (0.8895 ≥ 0,05), hasil ini 

menunjukan bahwa suku bunga BI rate tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Nilai koefisien pada tabel hasil uji statistik t 

(tabel 4.13) bernilai 14.02868 yang menunjukan bahwa suku bunga BI 

rate berpengaruh positif terhadap harga saham. Dapat disimpulkan 

bahwa suku bunga BI rate berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

Penelitian ini bertentangan dengan penilitian yang dilakukan 

oleh Ali Sadikin (2014) yang menyatakan bahwa suku bunga BI rate 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Namun penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Izzati Amperaningrum 

(2011) yang menyakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham.  

Keadaaan ini dapat disebabkan oleh pengendalian moneter 

melalui instrumen SBI yang masih mengalami kesulitan untuk 

menyerap uang primer, khususnya komponen uang kartal, meskipun 

suku bunga tersebut telah mengalami peningkatan. Hal ini bisa 

disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak bagi peningkatan suku bunga 

sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter yang cenderung ketat. 
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Penggunaan piranti SBI di tengah - tengah keterbatasan ruang gerak 

menyebabkan kenaikan suku bunga tersebut menjadi semakin kurang 

efektif sehubungan dengan tidak diresponnya sinyal kebijakan 

moneter oleh perbankan secara proporsional. Oleh karena tidak 

berpengaruhnya perubahan SBI dapat menyebabkan dana yang 

tersedia di masyarakat tidak mengalir dalam bentuk simpanan di bank 

sehingga memungkinkan permintaan untuk berinvestasi ke dalam 

bentuk saham perusahaan tidak mengalami perubahan, atau di sisi 

perusahaan sendiri, terjadinya perubahan suku bunga SBI yang tidak 

direspon oleh perbankan menyebabkan tingkat suku bunga kredit juga 

tidak mengalami kenaikan sehingga otomatis tidak pula berdampak 

pada bertambahnya beban bunga yang ditanggung perusahaan. 

Akhirnya keadaan ini dapat menjaga kondisi kinerja kuangan 

perusahaan tetap stabil. 

4.3.3 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji statistik t (tabel 4.13) probabilitias nilai 

tukar lebih besar dari  = 5% (0.9692 ≥ 0,05), hasil ini menunjukan 

bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Nilai koefisien pada tabel hasil uji statistik t (tabel 4.13) bernilai 

0.002024 yang menunjukan bahwa nilai tukar berpengaruh positif 
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terhadap harga saham. Dapat disimpulkan bahwa nilai tukar 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tan 

Thrie Julia (2015) yang menyatakan bahwa kurs rupiah tidak pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan sektor keuangan 

mampu beradaptasi terhadap kenaikan kurs tersebut, sehingga kinerja 

perusahaan tetap terjaga dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga sahamnya. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

inflasi, suku bunga, nilai tukar dan GDP terhadap harga saham perusahaan 

subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016, terhadap hasil - hasil 

yang nanti dapat manfaat bagi perusahaan dan pihak - pihak yang ingin 

mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. 

Saham menurut Zaki Baridwan (1992 : 393) adalah ”Merupakan 

setoran sejumlah uang dari pemilik sebagai tanda bukti kepemilikan yang 

diserahkan pada pihak - pihak yang mengelola setoran modal, dan mempunyai 

hak sesuai dengan jenis saham yang dimiliki”. Saham ini memiliki harga yang 

bergerak (naik dan turunnya harga saham) ,dimana harga saham ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor - faktor yang mempengaruhi berasal 
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dari faktor marko ekonomi (inflasi, suku bunga dan GDP) dan faktor non 

ekonomi (permintaan dan penawaran). 

Hasil analisis penelitian menunjukan nilai koefisien determinasi 

sebesar 77,6327%. Hal ini mengartikan bahwa inflasi, suku bunga BI rate, dan 

nilai tukar mempengaruhi harga saham perusahaan subsektor otomotif dan 

komponen periode 2012 - 2016 sebesar  77,6327%. 22,3673% harga saham 

perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2012 - 2016 di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

Dalam penelitian ini, inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 

2012 - 2016. Selama periode penelitian (2012 - 2016), inflasi tidak menyentuh 

angka 10%. Inflasi yang di bawah 10% ini termasuk inflasi yang 

rendah/ringan. Inflasi yang rendah/ringan ini tidak akan memberikan arti yang 

serius bagi para investor dalam menanamkan dananya di pasar modal. Hal ini 

dikarenakan inflasi masih dalam kategori rendah/ringan dan tidak terlalu 

menimbulkan dampak negatif untuk kondisi perekonomian di Indonesia. 

Sehingga pemodal atau pemegang saham cenderung tetap melakukan aksi jual 

maupun aksi beli (Oggi Bagus Suyatna, 2015). Di sisi lain, inflasi yang terjadi 

dari tahun ke tahun menyebabkan naiknya harga - harga produk yang di jual 

oleh perusahaan -  perusahaan otomotif dan komponen, hal ini berdampak 

pada naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Sehingga para 
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investor yang melihat meningkatnya pendapatan dari perusahaan - perusahaan 

otomotif dan komponen ini tertarik untuk menanamkan modalnya dalam 

bentuk saham (dalam penelitian ini saat mengolah data, terdapat 

AR(1)/autoregressive yang mengartikan bahwa harga saham saat ini 

perngaruhi oleh harga saham sebelumnya (t-1)). Meningkatnya minat investor 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham, berarti meningkatnya 

permintaan akan saham tersebut, sehingga harga saham naik. Dapat dijelaskan 

pula bahwa kenaikan inflasi ini membuat para investor cenderung untuk 

menabung yang sama dengan berinvestasi (S (saving) = I (Investasi) (Mankiw 

2004, 94)) untuk menahan dampak dari inflasi (inflasi naik menyebabkan 

berkurangnya daya beli(jumlah barang yang didapat berkurang dari jumlah 

barang yang diperoleh saat inflasi sebelum naik)).  

Tingkat suku bunga BI rate dalam penelitian ini berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap harga saham. Keadaaan ini dapat disebabkan oleh 

pengendalian moneter melalui instrumen SBI yang masih mengalami 

kesulitan untuk menyerap uang primer, khususnya komponen uang kartal, 

meskipun suku bunga tersebut telah mengalami peningkatan. Penggunaan SBI 

di tengah - tengah keterbatasan ruang gerak menyebabkan kenaikan suku 

bunga tersebut menjadi semakin kurang efektif sehubungan dengan tidak 

diresponnya sinyal kebijakan moneter oleh perbankan secara proporsional, 

menyebabkan dana yang tersedia di masyarakat tidak mengalir dalam bentuk 
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simpanan di bank sehingga memungkinkan permintaan untuk berinvestasi ke 

dalam bentuk saham perusahaan tidak mengalami perubahan. Di sisi 

perusahaan sendiri, terjadinya perubahan suku bunga SBI yang tidak direspon 

oleh perbankan menyebabkan tingkat suku bunga kredit juga tidak mengalami 

kenaikan sehingga otomatis tidak pula berdampak pada bertambahnya beban 

bunga yang ditanggung perusahaan. Akhirnya kondisi kinerja kuangan 

perusahaan tetap stabil. Bagi perusahaan otomotif dan komponen perubahan 

tingkat suku bunga SBI ini tidak berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham yang berarti bahwa permintaan dan penawaran harga saham ini tidak 

melihat dari perubahan tingkat suku bunga SBI. Dalam arti lain para investor 

tetap akan melakukan investasi dalam bentuk saham walaupun adanya 

perubahan tingkat suku bunga SBI (menurut para investor perubahan tingkat 

suku bunga SBI bukanlah salah satu indikator yang diperhatikan dalam 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham pada perusahaan - perusahaan 

otomotif dan komponen). 

Nilai tukar tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 13389,41 dan 

nilai tukar terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 9386,63. Dalam 

penelitian ini, nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini 

dikarenakan sektor keuangan mampu beradaptasi terhadap kenaikan kurs 

tersebut, sehingga kinerja perusahaan tetap terjaga dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga sahamnya. Perusahaan - perusahaan otomotif dan 
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komponen sebagian besar bahan baku pembuatan produk - produk tidak 

mengimport dari luar negeri. Sehingga naik atau turunnnya nilai tukar tidak 

berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahan - perusahaan 

otomotif dan komponen (tidak mempengaruhi ongkos produksi produk - 

produk yang di jual sehingga tidak mempengaruhi harga jual produk dan 

keuntungan).
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BAB V 

Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan GDP terhadap harga saham subsektor 

otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sembelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham subsektor 

otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

2. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham subsektor 

otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

3. Nilai tukar  berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham subsektor 

otomotif dan komponen periode 2012 - 2016. 

4. GDP dalam penelitian ini dihilangkan karena nilai korelasi antar variabel 

bebas (GDP dan nilai tukar) melebihi dari 0,80 (dalam pengujian 

multikolinearitas). Dihilangkan dengan cara melakukan pengujian korelasi 

antara variabel dependen dan independen. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 

beberapa saran  untuk pembaca. Berikut saran - saran dari penulis : 

1. Bagi perusahaan 

Dengan telah diketahuinya bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham, perusahaan dapat mengetahui bagaimana 

dampaknya inflasi terhadap harga saham. Inflasi yang kurang dari 10% 

(inflasi rendah/ringan) tidak menimbulkan dampak negatif untuk 

perekonomian di indonesia, sehingga para investor cenderung tetap 

melakukan aksi jual maupun aksi beli. Hal ini bisa berdapat menjadi salah 

satu indikator bagi perusahaan dalam membuat dan melakukan strategi 

perusahaan. 

2. Bagi investor (pemegang modal) 

Untuk investor, berdasarkan hasil penelitian ini telah diketahui bahwa 

inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham yang 

berarti ketika inflasi naik, maka harga saham ikut naik. Hal ini dikarena 

inflasi yang rendah/ringan (dibawah 10%) tidak terlalu menimbulkan 

dampak negatif untuk perekonomian di indonesia. Sehingga penelitian ini 

dapat menjadi salah satu indikator bagi investor dalam penaman modal 

dalam bentuk saham disuatu perusahaan. Tetapi berdasarkan nilai 

koefisien determinasi, inflasi, suku bunga BI rate dan nilai tukar yang 

sebesar 77,6327% terhadap harga saham, sehingga masih ada 22,3673% 
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faktor lain yang mempengaruhi harga saham, diantaranya adalah 

permintaan dan penawaran saham tersebut. 

3. Bagi peneliti 

Untuk peneliti lain, disarankan untuk menambahkan jumlah variabel 

independen, dengan tujuan untuk mengetahui faktor - faktor lain yang 

mempengaruhi harga saham.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu : 

1. Penelitian hanya terbatas pada perusahaan subsektor otomotif dan 

komponen. 

2. Penelitian hanya menggunakan variabel makro ekonomi yaitu inflasi, suku 

bunga, nilai tukar dam GDP.
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

perusahaan tahun 
Harga 
Saham Inflasi 

Suku Bunga 
(BI rate) Nilai Tukar Laju GDP 

ASII 2012 7184,167 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

ASII 2013 6864,583 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

ASII 2014 7302,083 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

ASII 2015 6643,75 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

ASII 2016 7575 3,02 6 13308,33 5,015308 

AUTO 2012 3442,317 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

AUTO 2013 3932,82 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

AUTO 2014 3932,917 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

AUTO 2015 2316,667 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

AUTO 2016 2037,917 3,02 6 13308,33 5,015308 

GDYR 2012 1209,167 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

GDYR 2013 1944,583 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

GDYR 2014 1727,917 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

GDYR 2015 1937,083 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

GDYR 2016 2202,5 3,02 6 13308,33 5,015308 

GJTL 2012 2381,25 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

GJTL 2013 2375,833 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

GJTL 2014 1715 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

GJTL 2015 802,0833 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

GJTL 2016 1073,583 3,02 6 13308,33 5,015308 

IMAS 2012 6404,167 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

IMAS 2013 5197,5 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

IMAS 2014 4507,083 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

IMAS 2015 3347,917 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

IMAS 2016 1567,5 3,02 6 13308,33 5,015308 

INDS 2012 2328,038 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

INDS 2013 2394,333 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

INDS 2014 2040 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

INDS 2015 739 3,35 7,521 13389,41 4,875714 
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perusahaan tahun 
Harga 
Saham Inflasi 

Suku Bunga 
(BI rate) Nilai Tukar Laju GDP 

INDS 2016 735,5833 3,02 6 13308,33 5,015308 

LPIN 2012 1084,583 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

LPIN 2013 937,0833 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

LPIN 2014 1532,083 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

LPIN 2015 1237,083 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

LPIN 2016 1292 3,02 6 13308,33 5,015308 

MASA 2012 466,6667 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

MASA 2013 379,5833 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

MASA 2014 345 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

MASA 2015 280,0833 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

MASA 2016 213 3,02 6 13308,33 5,015308 

NIPS 2012 112,4838 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

NIPS 2013 274,5941 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

NIPS 2014 325,75 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

NIPS 2015 501,8333 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

NIPS 2016 478 3,02 6 13308,33 5,015308 

PRAS 2012 154,3333 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

PRAS 2013 253 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

PRAS 2014 206,6667 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

PRAS 2015 151,25 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

PRAS 2016 172,5833 3,02 6 13308,33 5,015308 

SMSM 2012 540,625 4,3 5,771 9386,63 6,030051 

SMSM 2013 713,0208 8,38 6,479 10461,24 5,557264 

SMSM 2014 1073,438 8,36 7,542 11865,21 5,007078 

SMSM 2015 1164,375 3,35 7,521 13389,41 4,875714 

SMSM 2016 1094,479 3,02 6 13308,33 5,015308 
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Religion   : Islam 

Addres : Jl. Anggrek Cendrawasih II blok J/23, Kemanggisan, 

Palmerah, Jakarta Barat 

Phone : 085883338036 

Email : Panduevans@outlook.com 

EDUCATIONAL BACKGROUND  

Formal 

 2000 – 2006  : SD Al – Azhar 5 Kemandoran 

 2006 – 2009  : SMP Islam Al – Azhar 4 Kemandoran 

 2009 – 2012  : SMAN 3 Jakarta 

 2012 – 2017  : STIE Indonesia Banking School (Majoring at 

Financial Management) 

INTERNSHIP & TRAININGS 

 Training Rindam Jaya Military Jakarta, 2014 

 Internship at Bank Indonesia, 2015 

 Training Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing and Effective 

Selling Skill STIE Indonesia Banking School Jakarta, 2015 

 Internship at Indonesia Banking School, 2017 

VOLUNTEERING 

 Management in Movement as Environment Division, 2012 

 Campus Debate Challenge as Equipment Division, 2013 

 National Banking Forum as Head of Material Division, 2014 
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EXPERIENCE 

 Owner of Rivery Jeans, 2011 

 Part timer as Sales Associates and Chasier at The Goods Dept, 2015 – 2016 

ABILITIES 

 Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Power Point and Microsoft 

Excel) 
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