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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) 

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) 
 
1. PENDAHULAN 

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. 
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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.  

Penjualan otomotif di Indonesia 

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

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 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). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar dan GDP terhadap harga saham 
subsektor otomotif dan komponen” 

PERUMUSAN MASALAH 

Berdasatkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 
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?  
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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? 

2. LANDASAN TEORI 

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). 

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. 

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. 

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). 

Faktor Makro Ekonomi 

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). 
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 

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). 
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Nilai Tukar 

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar (exchange 
rate) (Krugman, 2005: 40). 

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). 

Y = C + I + G + NX 

Y = GDP 
C = Consumption 
I = Investment 
G = Government puchase 
NX = Net exports 

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 
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 

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 
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. 
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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  

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 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 

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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Gambar 2.1 
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Sumber ; Data olahan penulis 

 
3. METODE 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 digunakan dalam 
penelitian ini adalah harga saham subsektor otomotif dengan periode 2012 - 2016. Penelitian 
ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini juga mengambil data 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) 

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 

Variabel dan 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 

Inflasi Kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-
produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya 

beli uang. 

Rasio 

Inflasi 

Suku bunga 

Nilai tukar 
Harga saham 

GDP 
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Variabel 
Definisi Scale 

Inflasi =           
    

 X 100% 
(inflasi tahunan, dari tahun 2012 - 2016) 

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 

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 

(GDP harga konstan 2010 menurut pengeluaran, total 
tahunan) 

Pertumbuhan ekonomi =      –       
    

 X 100 % 

 

Rasio 

Sumber : Data olahan penulis 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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. 

Statistik deskriptif 

Hasil Uji Analisis 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) 

Pada tabel hasil uji analisis statistik deskriptif dapat dilihat nilai maksimum harga saham 
adalah sebesar Rp 3932,917 yaitu harga saham Astra Otoparts (AUTO) tahun 2014 dan 
minium sebesar Rp 112,4838 yaitu harga saham Nipress (NIPS) tahun 2012. Inflasi 
maksimum sebesar 8,38 pada tahun 2013, dan inflasi minimum sebesar 3,02 pada tahun 
2016. Suku bunga BI rate maksimum sebesar 7,542 pada tahun 2014 dan minimum pada 
tahun 5,771 pada tahun 2012. Nilai tukar maksimum adalah sebesar Rp 13389,41 pada tahun 
2015 dan nilai tukar minimum adalah sebesar Rp 9386,63 pada tahun 2012. 
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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%. 

Hasil penelitian ini menemukan beberapa outliers pada harga saham subsektor otomotif dan 
komponen periode 2012-2016. Setelah outliers dikeluarkan, hasil uji normalitas menunjukkan 
data terdistribusi dengan normal. 

Histogram Normalitas 

 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai probabilitas yang di dapat sebesar 0,078602 (lebih 
besar dari  (0,05)). Dapat disimpulkan bawah data terdistribusi secara normal. 

Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2007:91) menyatakan uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila hasil nilai dari uji 
multikolinearitas lebih besar dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas. 

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) 

 Hasil penelitian menunjukan adanya multikolinearitas antara variabel nilai tukar dan laju 
GDP (0.94552 ≥ 0,80). Untuk mengatasi multikolinearitas ini, penulis melakukan pengujian 
korelasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, yang bertujuan 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 47

Mean       1.890377
Median  -100.0091
Maximum  2497.316
Minimum -1250.336
Std. Dev.   1025.165
Skewness   0.804644
Kurtosis   2.912426

Jarque-Bera  5.086723
Probability  0.078602
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untuk menghilangkan salah satu dari kedua variabel independen tersebut. Berikut adalah hasil 
pengujian korelasi hubungan variabel dependen dan independen: 

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) 

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) 

Setelah melakukan melakukan pengujian korelasi hubungan antara variabel dependen 
dengan variabel independen diperoleh hasil bahwa nilai tukar memiliki nilai probabilitas yang 
lebih besar (0,07961) sehingga variabel laju GDP dihilangkan dari penelitian ini. 

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas setelah laju GDP dihilangkan  

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 nilai antar variabel tidak ada yang melebihi atau sama dengan 

0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel 

independen. 

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). 

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 
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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    

     
          

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews (output Eviews) 

Berdasarkan tabel hasil ujiautokorelasi 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. Dapat disimpulkan 
bahwa tidak adanya autokorelasi. 

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. 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas. 

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 bunga BI rate, dan nilai tukar) memiliki nilai probabilitas yang bernilai 
diatas  = 0,05 (5%). Dapat disimpulan bahwa tidak terjadinya heteroskedatisitas dan Ho di 
terima. 
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Analisis Regresi Berganda 

Hasil Regresi Model Penelitian Random Effect Model 

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 
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) 

Analisis pengaruh inflasi terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian, probabilitias inflasi lebih kecil dari  = 5% 
(0,0467 ≤ 0,05), hasil ini menunjukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Nilai koefisien pada hasil regressi model penelitian 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. 

Analisis pengaruh suku bunga BI rate terhadap harga saham 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian 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 hasil regresi model penelitian bernilai 
14,02868 yang menunjukan bahwa suku bunga BI rate berpengaruh positif terhadap harga 

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



12 
 

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. 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. 

Analisis pengaruh nilai tukar terhadap harga saham 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian 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 hasil regresi model penelitian bernilai 0.002024 yang 
menunjukan bahwa nilai tukar berpengaruh positif 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. 

Koefisisen Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur prosentase total variasi 
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Kuncoro, 
2007). Pada penelitian ini nilai Adjusted R-squared sebesar 0.776327 atau sebesar 77,6327%. 
Dapat artikan 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. 

Implikasi Manajerial 

 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 
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naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Sehingga para 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 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). 

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 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). 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini 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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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu: 

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 

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% faktor lain yang mempengaruhi harga saham, diantaranya adalah 
permintaan dan penawaran saham tersebut. 

3. Bagi penelti 

Untuk peneliti lain, disarankan untuk menambahkan jumlah variabel independen, dengan 
tujuan untuk mengetahui faktor - faktor lain yang mempengaruhi harga saham. 
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