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ABSTRACT 

 

 

The aims of this reseacrh was to identify some variables that affect stock price in 
Mandiri Bank listed on Indonesia Stock Exchange (BEI). The dependent variable is stock 
price in Mandiri Bank and three independent variables are inflation, interest rates 
sertificate of Bank Indonesia (SBI) and the aggregate stock price index (IHSG). 

The researcher used descriptive analysis and statistical method analysis. The 
statistical method analysis used in this research is the multiple regression, t-test, and F-test. 
This research has 104 observations and also focuses on closing stock price in Mandiri Bank 
to be listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for the weekly period from 2008 to 2009. 

The result of this research shows that inflation variables, and the aggregate stock 
price index (IHSG) affect significantly the stock price Mandiri Bank but on the other hand, 
the interest rates of sertificate Bank Indonesia (SBI) does not affect significantly the stock 
price Mandiri Bank which listed in IDX. Whereas the inflation, the interest rates of 
sertificate Bank Indonesia and the aggregat stock price index simultanly affect the stock 
price Mandiri Bank company listed in IDX. 

 

 

Keywords: inflation, interest rates sertificate of Bank Indonesia (SBI) and the agregate 
stock price index (IHSG)  
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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan dunia usaha berkembang dengan sangat pesat.  Oleh 

karena itu banyak perusahaan melakukan ekspansi usaha sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya saing dan efisiensinya. Untuk tujuan tersebut maka perusahaan 

membutuhkan dana yang relatif besar. Ada berbagai cara untuk dapat mendapatkan dana, 

salah satunya adalah melalui pasar modal. Pasar modal bisa dikatakan sumber 

pembiayaan yang modern, sehingga sumber pembiayaan yang sudah dikenal lebih 

dahulu, dapat dikatakan tradisional. Sumber pembiayaan tradisional yang sudah sangat 

populer adalah bank. Satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibanding bank 

adalah untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, 

sebagaimana dituntut oleh bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka 

surat berharga perusahaan tersebut akan laku dijual ke pasar. Disamping itu dengan 

memanfaatkan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Keuntungan 

bagi investor adalah mendapatkan deviden yang bukan tidak mungkin lebih dari bunga 

bank yang didapatkan dengan nilai investasi yang sama.  

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 memberikan 

pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan penawaran efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal yang merupakan salah satu bagian dari 

pasar financial yang menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal 

dalam menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara efisien 
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dari pihak yang memiliki dan kepada pihak yang membutuhkan dana, sedang fungsi 

keuangannya dapat ditunjukan oleh kemungkinan adanya perolehan imbalan bagi pihak 

yang memberi dana sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih (Sakhowi, 

2004: 1).  

Pasar modal di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya dari tahun ke 

tahun. Di Indonesia sebagai negara yang melakukan pembangunan perekonomian, maka 

perlu adanya modal atau dana dalam jumlah yang besar sebanding dengan pertumbuhan 

yang ditargetkan. Dalam hal ini pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam 

perekonomian Indonesia. Dari pasar modal diharapkan dunia usaha memperoleh 

sebagian atau bahkan seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Pasar modal 

merupakan lahan untuk mendapatkan modal investasi, sementara investor pasar modal 

merupakan lahan untuk menginvestasikan uangnya.  

Setiap investor dalam mengambil keputusan investasi selalu dihadapkan pada 

sejumlah alternatif, apakah investor akan menginvestasikan dananya dalam bentuk asset 

real seperti membeli peralatan produksi dan mengoperasikannya untuk mendapatkan 

keuntungan, atau memilih melakukan investasi dalam bentuk asset financial dengan 

membeli sekuritas yang berpendapatan tetap seperti obligasi, deposito, Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) atau memberi sekuritas yang berpendapatan tidak tetap seperti saham. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pasar modal suatu negara adalah kondisi 

makroekonomi dan stabilitas politik Negara tersebut, misalnya kurs valuta asing (valas), 

cadangan devisa, inflasi, tingkat suku bunga deposito. 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas 

dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan 

nilai dan perluasan kredit. 

 Pada era globalisasi sekarang ini dunia perbankan sangatlah berkembang dengan 

pesat sehingga mengakibatkan persaingan diantara bank-bank yang ada di Indonesia. Hal 

ini sangat berpengaruh terhadap nilai saham dari masing-masing bank yang belakangan 

ini cenderung kurang stabil dimana saham merupakan salah satu instrument dari pasar 

modal. Dalam penelitian ini peneliti memilih harga saham Bank Mandiri karena Bank 

Mandiri merupakan salah satu bank umum milik negara dan merupakan bank yang 

terbesar di Indonesia.  

Gambar 1.1 Perkembangan Harga Saham Bank Mandiri 2008-2009 

 

Sumber: www.finance.yahoo.com–data diolah 

 

Bisa dilihat dari Gambar 1.1 bahwa dari periode 2008-2009 harga saham Bank Mandiri 

terus mengalami kenaikan walaupun pada bulan november turun drastis dikarenakan 
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krisis global tetapi Bank Mandiri bisa mempertahankan eksistensinya di dunia 

perbankan. 

  Umumnya pergerakan harga saham dibursa efek diramalkan pemodal dan 

pialang dengan analisis teknikal dan fundamental. Nilai saham yang cenderung fluktuatif 

mengakibatkan banyaknya para manager bank investasi kurang berani untuk 

memprioritaskan portofolio pada surat berharga (saham) tersebut, karena dinilai 

memiliki resiko yang sangat tinggi walaupun sangatlah menjanjikan pada tingkat 

pengembalian (return) yang cukup tinggi mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah 

perusahaan yang melakukan penawaran umum sahamnya kepada masyarakat (go pulic) 

yang mengakibatkan semakin besar pula surat berharga (saham) tersebut. Pertimbangan 

lain muncul karena adanya penilaian yang dilihat dari nilai indeks harga saham gabungan 

(IHSG) yang sering dijadikan sebagai salah satu indicator perekonomian suatu negara. 

Dengan adanya return yang cukup tinggi diharapkan dapat mengakibatkan 

semakin meningkat pula jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum 

sahamnya kepada masyarakat (go public)  sehingga nanti akan berakibat semakin besar 

pula kepercayaan masyarakat pemodal terhadap masa depan yang dijanjikan oleh surat 

berharga (saham). Suatu proses penentuan harga saham yang dianggap layak, salah 

satunya didasarkan pada nilai intrinsik. Sementara, salah satu faktor yang mempengaruhi  

permintaan dan penawaran saham adalah tingkat harga saham tersebut. Semakin tinggi 

nilai pasar sebuah saham , maka semakin kecil saham itu dapat dibeli oleh kebanyakan 

orang, begitupun sebaliknya. Manajemen perusahaan seringkali menginginkan sahamnya 

dimiliki secara luas untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya 

mereka berharap memiliki nilai pasar yang cukup rendah, sehingga termasuk dalam batas 

kemampuan mayoritas investor  potensial. Naiknya harga saham yang terus meneruskan 
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pun diharapkan akan dapat mengakibatkan transaksi penjualan lembar saham dipasar 

modal menjadi meningkat. 

Harga saham sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat 

suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi nasional, kondisi politik, keamanan, kebijakan 

pemerintah, dan lain-lainnya. Bagi pemodal tentu saja hal ini penting untuk diketahui dan 

dipantau. Sehingga pemodal dapat mengambil posisi atas saham yang dipegangnya. 

Penguasaan investor asing terhadap nilai transaksi saham di BEI selama ini cukup 

mengancam stabilitas ekonomi nasional, oleh karena aktivitas investor asing terlalu 

sensitif terhadap isu-isu politik dan keamanan didalam negeri. Untuk memperkuat 

stabilitas di pasar modal, maka masyarakat pemilik modal di Indonesia diharapkan lebih 

banyak terlibat dalam investasi saham, apalagi investasi dipasar modal merupakan 

alternatif yang cukup menarik untuk mengelola kelebihan dana dibanding 

menyimpannya di bank yang bunganya relatif rendah. Keberadaan dan permasalahan 

dalam dunia perbankan Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha 

dan masyarakat umum, maupun dibidang ilmu pengetahuan, keterkaitan antara dunia 

usaha dengan lembaga keuangan bank memamng tidak bisa dilepaskan apalagi dalam 

pengertian investasi dan kredit. Pengaruh IHSG, inflasi dan tingkat suku bunga SBI akan 

menjadi perhatian bagi penulis di dalam penelitian ini.  

Index berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks 

menggambarkan kondisi pasar pada saat pasar sedang aktif atau lesu. Untuk itu, seorang 

investor harus memahami pola perilaku harga saham di pasar modal.  Dengan adanya 

indeks kita dapat mengetahui tren pergerakan saham saat ini jika mengalami peningkatan 

IHSG menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya jika menurun 

menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Di BEI terdapat beberapa jenis indeks 
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harga saham seperti: IHSG, Indeks LQ-45, Jakarta Islamic Index dan masih banyak lagi. 

IHSG merupakan indikator untuk melihat kinerja pasar modal di Indonesia, karena IHSG 

merupakan cerminan dari seluruh harga saham perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Pergerakan IHSG dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya variabel 

makro ekonomi seperti inflasi, GDP, tingkat pengangguran, nilai tukar, defisit anggaran, 

transaksi berjalan dan tingkat suku bunga (Boedie, Kane dan Marcus, 2007). Pada 

September 2004, IHSG mencapai 820,1 dan sampai Desember 2005 telah mencapai 

1162,63. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan mengingat IHSG pada tahun 

2001, 2002, dan 2003 baru mencapai 392,03, 424,94, dan 679,3. Kemudian sepanjang 

periode bulan Januari-Juli 2006, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) terus menerus berupaya 

menciptakan pasar yang semakin likuid, wajar, teratur dan transparan. Sepanjang periode 

di atas, bursa telah menunjukkan prestasi yang sangat menggembirakan. Salah satunya 

ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEJ yang berhasil mencatat 

rekor tertinggi pada tanggal 11 Mei 2006 di level 1.553,062 (www.jsx.co.id).  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 

ketiga (Q-3) 2007 yang tumbuh 6,5% dan inflasi pada Maret 2008 sebesar 0,95%. 

Tingginya inflasi yang terjadi memberikan tekanan kepada Bank Indonesia sebagai 

otoriter moneter untuk melakukan tindakan agar target inflasi tahun 2008 sebesar 6,5% 

tercapai. Kebijakan yang diharapkan untuk menekan inflasi salah satunya dengan menaikkan 

suku bunga acuan yaitu BI Rate. Tingkat suku bunga dan sekuritas adalah dua faktor yang 

sering diperhatikan sebelum investor melakukan investasi, umumnya tingkat suku bunga 

mempunyai hubungan yang negatif dengan harga sekuritas. Secara sederhana, jika suku 

bunga pasar meningkat, maka tingkat return yang disyaratkan investor atau suatu 

obligasi juga akan meningkat.  

ANALISIS PENGARUH..., Dhita Meilinasari, Ak.-IBS, 2010



 

 

7 

Suku bunga merupakan besarnya imbalan yang harus dibayarkan atas 

penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman 

menetapkan suatu tingkat bunga nominal yang menurunkan daya beli dari sejumlah uang 

yang dipinjamkan, sehingga tingkat bunga efektif atau riil memberikan hasil yang cukup 

kepada pemberi pinjaman atas penundaan konsumsi sekarang dan atas resiko kegagalan 

yang diakibatkan pemberian pinjaman. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan 

Indeks Harga Saham, apabila tingkat bunga tinggi maka pemilik modal memilih 

menabung di Bank. Tingkat suku bunga yang dapat di kontrol oleh Bank Sentral 

Indonesia (BI) adalah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  

Dalam penelitiannya, Lee (1992) telah menemukan bahwa perubahan indeks 

saham, inflasi dan tingkat bunga (interest rate) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham.  Sementara itu dalam artikel yang ditulis oleh Moradoglu, et al. 

(2000), dikemukakan bahwa penelitian tentang perilaku harga saham telah banyak 

dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan variabel makroekonomi, diantaranya Fama 

(1992). Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa harga saham dipengaruhi oleh 

fluktuasi makroekonomi. Beberapa variabel makroekonomi yang digunakan antara lain; 

tingkat inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, indeks produksi industri, dan harga minyak. 

Namun menurut Sudjono (2002) bahwa nilai tukar rupiah (kurs), inflasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham tetapi suku bunga SBI kurang signifikan 

berpengaruh terhadap harga saham.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana masih menunjukkan hasil yang 

kontradiktif, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai variabel 

makroekonomi apakah yang sebenarnya berpengaruh terhadap harga saham Bank 

Mandiri yang listing di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan pada penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa inflasi, suku bunga SBI dan IHSG mempunyai pengaruh yang besar 
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terhadap perubahan harga saham. Perubahan faktor-faktor tersebut akan mempunyai 

pengaruh yang besar pula terhadap investor dalam melakukan investasinya di pasar 

modal.  

Mengingat besarnya pengaruh inflasi, SBI dan IHSG terhadap harga saham, 

maka penulis membuat judul : “  ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA 

SBI, DAN IHSG TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. BANK MANDIRI, 

Tbk  DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2009 ”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1.2.1. Indentifikasi Masalah 

 Perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan harus dapat diukur dari 

seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara itu sendiri 

sehingga tidak jaminan bahwa untuk menghidupkan suatu perekonomian dari setiap 

negara harus menghidupkan pasar modalnya, karena banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan secara matang, baik internal maupun eksternal. Badai krisis  ekonomi 

yang berkepanjangan hingga saat ini masih membawa pengaruh negatif terhadap 

perekonomian. Diantaranya jatuhnya perdagangan IHSG di BEJ, adanya inflasi yang 

tinggi dan penurunan nilai suku bunga. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini 

penulis akan menidentifikasikan permasalahan apakah secara empiris variabel IHSG, 

SBI dana Inflasi berpengaruh secara signifikan dan mempunyai korelasi terhadap harga 

saham  PT. Bank Mandiri, Tbk. 
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini akan dibatasi agar lebih terfokus, kedalaman pada periode 

pengamatan yang lebih panjang dan keluasan pada penggunaan variabel pengukuran 

yang lebih banyak : 

1. Fokus hanya pada sektor industri perbankan di Indonesia yang telah listed di BEI 

yaitu PT. Bank Mandiri, Tbk. 

2. Data IHSG, SBI, Inflasi serta data harga saham penutup PT. Bank Mandiri, Tbk 

per minggu selama periode 2008-2009. 

 

1.2.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian Indentifikasi Masalah di atas, maka dapat disimpulkan yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:  

• Apakah Inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) secara simultan dan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham PT. Bank Mandiri, Tbk ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah  

“  Untuk mengetahui variabel independen yaitu Inflasi, suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara parsial maupun secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu harga saham 

PT. Bank Mandiri, Tbk”. 
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1.4. Kontribusi atau Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Akademik: 

a. Peneliti, Untuk meningkatkan pemahaman peneliti sebagai seorang 

sarjana strata satu jurusan Akuntansi STIE - Indonesia Banking School. 

b. Pengembangan literature, memberkan nilai tambah bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Praktisi: 

a.    Memberikan informasi kepada investor, pemegang saham, kreditur dan 

pihak-pihak terkait lainnya tentang keadaan pasar yang sedang terjadi 

yang akan menentukan langkah-langkah investasi selanjutnya. 

b. Memberikan manfaat dan menjadi bahan acuan atau bahan referensi 

untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil kebijakan 

perusahaan khususnya dilihat dari pengaruh inflasi, SBI dan IHSG 

terhadap harga saham Bank Mandiri. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Di dalam bab I dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

serta perumusan masalah yang merupakan topik utama yang akan diteliti. Dalam bab I 

juga dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini bagi peneliti dan masyarakat 

pada umumnya serta sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Dalam bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang isisnya memuat landasan dan 

kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bab II 

juga menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang berguna untuk menganalisis dan 

memecahkan masalah. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang hipotesis yang 

merupakan jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang dipersoalkan di dalam 

penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Di dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang akan digunakan, pengambilan sampel, serta teknik pengumpulan 

data. Dalam bab III juga akan dijelaskan mengenai metode analisis data yang berisi 

tentang teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Di bab IV dijelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian yang 

merupakan susunan uraian tentang obyek penelitian yang disesuaikan dengan sifat 

penelitiannya. Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan hasil penelitian juga 

diuraikan di dalam bab ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Di bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari semua hal 

yang diuraikan pada bab – bab sebelumnya. Saran berisi tentang kesimpulan dan 

alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan di dalam bab sebelumnya.  
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Bab II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Sejarah Pasar Modal 

Sejarah pasar modal Indonesia bermula pada tahun 1912 dengan Bursa Efek yang 

didirikan oleh Belanda di Batavia dengan nama Vereniging Voor De Effecten. Kemudian 

dilanjutkan dengan didirikannya bursa di Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. 

Namun akibat Perang Dunia II, semua bursa ditutup. Pada tahun 1950 diaktifkan kembali 

dan kembali diberhentikan pada tahun 1958. Pada tanggal 10 Agustus 1977 pasar modal 

kembali diaktifkan. Saham pertama yang diperdagangkan adalah saham PT Semen 

Cibinong. 

Tahun 1995, mulai diberlakukan sistem JATS (Jakarta Automatic Trading 

System). Suatu sistem perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis me-match kan 

antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan 

secara manual. Misalnya dengan menggunakan “papan tulis” sebagai papan untuk 

memasukkan harga jual dan beli saham. Perdagangan saham berubah menjadi scripless 

trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikkan saham ) 

selanjutnya dengan seiring kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem Remote 

Trading, yaitu sistem perdagangan jarak jauh. Bursa Efek Jakarta melakukan merger 

dengan Bursa Efek Surabaya pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama 

menjadi Bursa Efek Indonesia.  
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Menurut Keown (2005), adapun manfaat bursa efek yaitu fungsi pertama, 

menyediakan pasar yang kontinu. Hal ini mungkin menjadi fungsi terpenting dari bursa 

efek terorganisir. Pasar yang kontinu menyediakan rangkaian harga sekuritas yang 

kontinu. Perubahan harga dari satu transaksi ke transaksi yang lain cenderung lebih kecil 

dibandingkan kondisi ketiadaan bursa terorganisir. Alasannya adalah volume penjualan 

sekuritas relatif besar, pesanan perdagangan dilaksanakan segera dan rentang antara 

harga permintaan dan penawaran sekuritas relatif kecil sehingga volatilitas harga dapat 

dikurangi.  

Fungsi kedua, membentuk dan mempublikasikan harga sekuritas yang wajar. 

Bursa terorganisir memungkinkan harga sekuritas ditentukan oleh kekuatan persaingan 

sehingga harga tidak ditentukan melalui negoisasi di luar lantai bursa, dimana salah satu 

pihak memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Harga spesifik sekuritas ditentukan dengan 

cara lelang kemudian harga sekuritas yang dihasilkan pada bursa efek akan 

dipublikasikan kepada masyarakat luas. Fungsi ketiga, membentuk perusahaan untuk 

menanbah modal baru karena terdapat pasar sekunder kontinu dimana terjadi 

pembentukan harga kompetitif, menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk menerbitkan 

suatu sekuritas baru dengan baik. 

 

2.1.1.1.Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. 

Menurut Suad Husnan (2001:3), pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen 

keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan pemerintah dan 
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perusahaan swasta. Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal jangka 

panjang bagi dunia usaha khususnya perusahaan yang go public dan sebagai wahana 

investasi bagi masyarakat (Harianto dan Sudomo, 1998). Pasar modal sebagai tempat 

penyediaan dana bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi tanpa harus menuggu 

tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan, dan sebagai tempat bagi perusahaan yang 

ingin menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki.  

 Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 memberikan 

pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan penawaran efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. Kepemilikan saham oleh masyarakat melalui pasar 

modal, dapat menjadikan masyarakat bisa menikmati keberhasilan perusahaan melalui 

pembagian deviden dan peningkatan harga saham yang diharapkan. Kepemilikan saham 

oleh masyarakat juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan 

perusahaan melalui pengawasan langsung oleh masyarakat. 

 

2.1.1.2.Fungsi dan Manfaat Pasar Modal 

 
Menurut Saud (2001), adapun manfaat dari pasar modal, yaitu: mampu 

menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberikan sarana 

investasi bagi investor sekaligus upaya diversifikasi, memungkinkan penyebaran 

kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah serta mampu menciptakan 

lapangan kerja/ profesi yang menarik.  

 

ANALISIS PENGARUH..., Dhita Meilinasari, Ak.-IBS, 2010



 

 

15

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pernerintah 

maupun lembaga penunjang. 

a.  Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu: 

� jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar; 

� dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai; 

� tidak ada "convenant" sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan 

dana/perusahaan; 

� solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan; 

� ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil; 

� cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan; 

� emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi: 

� tidak ada bebas finansial yang tetap; 

� jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas; 

� tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu; 

� profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

 

b.  Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut: 

� Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

� Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai 

kapital gain. 

� Memperoleh dividen bagi mereka yang memilikilmemegang saham dan bunga tetap 

atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. 

� Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara 

dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi. 
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� Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke saham B 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko. 

� Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa insrrumen yang mengurangi 

risiko. 

 

c.  Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu: 

� menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

� sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel; 

� semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang; 

� likuiditas efek semakin tinggi. 

 

d.  Sedangkan manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu: 

� mendorong laju pembangunan; 

� mendorong investasi; 

� penciptaan lapangan kerja; 

� memperkecil Debt Service Ratio (DSR); 

� mengurangt beban anggaran bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

 

Peranan pasar modal sebagai sarana untuk menyediakan dana bagi pihak yang 

memerlukan dana dan bagi pihak yang menyediakan dana, mereka menyediakan dana 

tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk 

investasi tersebut.  

Pasar modal yang merupakan salah satu bagian dari pasar financial yang 

menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dalam menjalankan 
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fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang 

memiliki dan kepada pihak yang membutuhkan dana, sedang fungsi keuangannya dapat 

ditunjukan oleh kemungkinan adanya perolehan imbalan bagi pihak yang memberi dana 

sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih (Sakhowi, ,2004: 1). 

 

2.1.1.3.Mekanisme Pasar Modal 

 
Menurut Sakhowi (2004), ada beberapa klasifikasi dari karakteristik pasar modal 

yakni sebagai berikut: 

a.   Dari sudut pandang para pemakai dana, terdapat berbagai pihak terlibat di dalam 

kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya, maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang 

membutuhkan dana dengan para penanam modal (investor). 

 

b.  Dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal, yakni 

apakah instrumen merupakan utang jangka panjang menengah/panjang atau 

instrumen modal perusahaan (equity). 

 

c.   Dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. 

Sebagaimana diketahui, transaksi surat-surat berharga yang telah jatuh temponya 

dalam waktu kurang dari satu tahun dilakukan dalam pasar uang (Money Market) 

atau pasar dana-dana jangka pendek (short term market). Sedangkan bagi dana-dana 

jangka menengah (intermediate term fund) dan jangka panjang (long term fund), 

perdagangannya dilakukan di dalam pasar modal.  
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d.   Dari sudut pandang tingkat sentralisasi sebagaimana telah diketahui, bahwa ruang 

lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan 

tersebar. Suatu pasar modal adalah sarana bagi dunia perbankan dan asuransi guna 

meminjarnkan dana-dananya yang menganggur (idle), sarana untuk 

memperjualbelikan saham atau obligasi suatu perusahaan, sarana bagi pemerintah 

untuk menjual obligasi negara (di Amerika Serikat), sarana investasi bagi pemodal 

kecil seperti perorangan, rumah tangga, dan sebagainya. 

 

e.   Dari sudut pandang transaksinya, suatu transaksi pasar modal yang dilakukan oleh 

para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka 

(open market) dan tidak langsung. Hal tersebut merupakan suatu karakteristik dari 

pasar modal di mana para pembeli maupun penjual diwajibkan menggunakan jasa 

para perantara perdagangan efek (brokers) ataupun agen-agen penjual (dealers) yang 

berfungsi sebagai perantara pemasaran surat-surat berharga (marketing 

intermediaries) yang diperjualbelikan di pasar modal. Jadi, berbeda dengan 

transaksi-transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan perbankan ataupun non-

bank, di mana transaksi berlangsung secara langsung dan pribadi (direct and 

personal), 

 

f.    Di dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana 

(primary market) dan pasar sekunder/bursa (secondary market). Hal tersebut 

menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dengan transaksi pada 

pasar sekunder atau bursa. Di Indonesia, harga-harga suatu efek (saham/ obligasi) 

pada pasar perdana dirundingkan bersama oleh penjamin emisi dan perusahaan yang 

menerbitkannya dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bapepam ditetapkan 
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sebagai harga penawaran umum (offering price) pada masa penawaran umum atau 

harga perdana. Sedangkan transaksi pada pasar sekunder atau bursa berlaku harga 

atau kurs efektif yang dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap 

suatu jenis efek. 

 

2.1.2. Saham 

Menurut Keown (2005 ; 43), saham merupakan tanda penyertaan modal atau 

pemilihan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Saham 

merupakan bukti kepemilikan yang diberikan pada penyetoran modal yang dikeluarkan 

oleh suatu perseroan. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2007:44) “equity securities or 

equities represent ownership shares in a corporation”. Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Saham menurut Sawiji (1996:194), Saham adalah 

pasar dalam pengertian abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga yang membutuhkan dana jangka panjang. 

Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut. 

Menurut Jogiyanto (1998) menjelaskan bahwa investor tertarik untuk membeli 

saham karena terdapat 2 (dua) unsur pokok return total saham, yaitu: capital gain dan 

deviden. Capital gain merupakan hasil yang diperoleh investor dari selisih antara harga 

pembelian (kurs beli) dengan harga penjualan (kurs jual). Artinya jika kurs beli lebih 

kecil dari pada kurs jual maka investor dikatakan memperoleh capital gain, dan 

sebaliknya disebut dengan capital loss. Sedangkan deviden merupakan hasil yang 
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diperoleh oleh investor akibat memiliki saham perusahaan, yang dapat diterima dalam 

bentuk kas (cash deviden) maupun dalam bentuk saham (stock deviden). 

Jenis saham ada dua yaitu saham biasa (Common Stock) yaitu pemegang saham 

biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian 

maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham 

tersebut. (Keown, 2005; 280) kemudian saham preferen (Preferred Stock) yaitu saham 

yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak 

mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor, serupa saham biasa karena 

mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di 

atas lembaran saham tersebut dan membayar deviden. Persamaannya dengan obligasi 

adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa 

berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) 

dengan saham biasa (Keown, 2005; 274). 

Sebelum melakukan transaksi pembelian saham, selain calon investor harus 

melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap saham yang akan dibeli juga calon investor 

harus membuka tabugan di bank yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. 

Pembelian suatu saham, investor dapat menghubungi broker perusahaan sekuritas 

tersebut dengan menyampaikan nama saham, jumlah saham yang akan dibeli dalam satu 

lot (satu lot sada dengan 500 lembar saham), dan harga pembelian. Kemudian oleh 

broker transaksi akan diteruskan ke floor trader perusahaan sekuritas yang berada di BEI 

untuk dimasukkan ke sistem komputer bursa. Bila transaksi sesuai, maka perusahaan 

sekuritas akan menginformasikan buy order confirmation kepada investor pada saat itu 

juga atau pada jangka waktu tertentu, biasanya paling lambat pada hari bursa berikutnya. 
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Setelah itu investor menstranferkan dana senilai jumlah transaksi tersebut ditambah 

biaya atau fee pembelian rekening perusahaan sekuritas dalam periode waktu yang sudah 

ditentukan. Besarnya biaya fee pembelian bervariasi antar perusahaan sekuritas, tapi rata-

rata sekitar 0,35 persen dari nilai transaksi pembelian dengan minimum biaya tertentu.  

Sebelum melakukan transaksi penjualan saham, investor harus memiliki saham 

dari perusahaan atau emiten tertentu. Penjualan suatu saham, investor dapat 

menghubungi broker perusahaan sekuritas tersebut dengan menyampaikan nama saham, 

jumlah saham yang akan dibeli dalam satu lot (satu lot sada dengan 500 lembar saham), 

dan harga penjualan. Setelah melakukan validasi terhadap saham yang akan dijual 

tersebut, maka akan diteruskan ke floor trader perusahaan sekuritas yang berada di BEI 

untuk dimasukkan ke sistem komputer bursa. Bila transaksi cocok, maka perusahaan 

sekuritas akan menginformasikan sell order confirmation kepada investor pada saat itu 

juga atau pada jangka waktu tertentu, biasanya paling lambat pada hari bursa berikutnya. 

Setelah itu investor akan mendapatkan sejumlah dana senilai jumlah transaksi tersebut 

dikurangi biaya atau fee penjualan di rekening pada lima hari kerja bursa berikutnya. 

Besarnya biaya fee penjualan bervariasi antar perusahaan sekuritas, tapi rata-rata sekitar 

0,4 persen dari nilai transaksi penjualan dengan minimum fee tertentu. Biaya penjualan 

ini lebih tinggi dibandingkan biaya pembelian karena terdapat tambahan biaya yang 

berupa pajak untuk transaksi penjualan. 

 

2.1.3. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pertama kali diperkenalkan pada tgl 1 april 

1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat dibursa, baik saham biasa 

maupun saham preferen . Hari dasar penghitungan indeks adalah tgl 10 agustus 1982 
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dengn nilai 100 , jumlah saham yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 saham. 

Indeks harga saham merupakan salah satu indikator ekonomi yg menggambarkan 

pergerakan harga-harga saham. 

Saat ini di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terdapat 7 (tujuh) jenis indeks, sebagai 

berikut (www.idx.co.id): 

1. Indeks Harga Saham Individual (IHSI), merupakan indeks untuk masing-masing 

saham yang didasarkan pada harga dasarnya. 

2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau juga dikenal dengan Jakarta 

Composite Index (JSI), mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan 

saham preferen yang tercatat di BEJ. 

3. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Semua 

perusahaan yang tercatat di BEJ diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor yang 

didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEJ yang disebut JASICA 

(Jakarta Stock Exchange Industrial Classification). 

4. Indeks LQ-45, terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria 

sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi 

dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut. 

5. Jakarta Islamic Index (JII), terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan syariah Islam. 

Dewan Pengawas Syariah PT. DIM (Danareksa Investment Management) terlibat 

dalam menetapkan kriteria saham-saham yang masuk dalam JII. 

6. Indeks Papan Utama (Main Board Index/MBX), diperuntukkan bagi 

perusahaan dengan track record yang baik. 

7. Indeks Papan Pengembang (Development Board Index/DBX), untuk mengakomodasi 

perusahaan-perusahaan yang belum bisa memenuhi persyaratan Papan Utama, tetapi 
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masuk pada kategori perusahaan berprospek. Disamping itu Papan Pengembang 

diperuntukkan bagi perusahaan yang mengalami restrukturisasi atau pemulihan 

performa. 

Dari berbagai jenis indeks harga saham tersebut, dalam penelitian ini hanya 

menggunakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai obyek penelitian karena 

IHSG merupakan proyeksi dari pergerakan seluruh saham biasa dan saham 

preferen yang tercatat di BEI. 

Indeks Harga Saham Gabungan pertama kali diperkenalkan Indeks Harga Saham 

Gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1April 1983 sebagai indikator 

pergerakan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta baik saham biasa 

maupun saham preferen. 

Dewasa ini indeks harga saham gabungan (IHSG) dijadikan salah satu barometer 

tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai landasan analisis statistik atas 

kondisi pasar terakhir (Current market). Para investor sering menggunakan IHSG 

sebagai patokan dalam berinvestasi karena dgn IHSG, investor dapat menentukan apakah 

saat yang tepat untuk berinvestasi sudah tiba, dan kapankah saat investasi dihentikan. 

Kenaikan indeks harga saham yang terus menerus menandakan bahwa pasar sedang 

bullish dan indeks harga yang turun terus menerus menandakan bahwa pasar sedang 

bearish. Contoh paling nyata adalah gejolak krisis moneter dan perbankan di Indonesia 

yang sangat berpengaruh besar terhadap angka Index Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang menunjukan dengan jelas bagaimana situasi  perekonomian di tanah air. 

Sebenarnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan angka indeks harga 

saham yang telah disusun dan dihitung hingga menghasilkan suatu tren. Angka indeks 

adalah angka yang dibuat agar dapat dipergunakan untuk membandingkan kegiatan atau 

peristiwa bisa berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. 
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Menurut Sawiji (1996), ,angka indeks dihitung menggunkan rumus sebagai berikut :   

IHSG =( ∑ Ht / ∑ Ho )x 100% 

Keterangan :  

∑ H t  = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku 

∑ Ho = Total harga semua saham pada waktu dasar. 

Dalam hal ini ∑Ht adalah total harga penutupan saham pada saat suatu perusahaan 

melakukan penawaran umum (harga perdana). Perhitungan diatas merupakan 

perhitungan IHSG yang sederhana dengan asumsi bahwa semua harga saham 

mempunyai pengaruh yang sama dalam mempengaruhi pasar. 

 

2.1.4. Inflasi 

2.1.3.1.Pengertian Inflasi 

Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2001:331) inflasi adalah suatu keadaan 

ekonomi yang mengalami kenaikan tingkat harga tertinggi dan tidak bisa dicegah dan 

dikendalikan lagi. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito (deposit 

currency) dalam peredaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa 

yang ditawarkan. Hal ini sering sekali didukung dengan hilangnya kepercayaan 

masyarakat dalam negeri terhadap mata uang nasional yang kemudian menimbulkan 

gejala yang meluas untukmenukar barang-barang. 

Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa pada periode tertentu. Jenis-jenis inflasi 

yang dijabarkan oleh Samuelson (2001) adalah: 

ANALISIS PENGARUH..., Dhita Meilinasari, Ak.-IBS, 2010



 

 

25

• Demand Pull Inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan jumlah 

permintaan, yaitu terlalu kuatnya peningkatan permintaan agregrat dari 

masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. 

• Cosh Push Inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan karena kenaikan dalam 

hal biaya, ini digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran agregrat 

ke arah kiri atas atau mengalami penurunan, di mana diakibatkan karena 

harga faktor-faktor produksi, baik di dalam maupun luar negeri mengalami 

peningkatan. Naiknya harga faktor produksi ini berarti naiknya biaya 

produksi. Apabila biaya produksi naik maka hal ini akan menarik  naiknya 

harga-harga, karena akan ditetapkan untuk menutup laba yang diharapkan 

di atas biaya produksinya. 

• Stagflation, yaitu inflasi yang terjadi pada waktu output barang mengalami 

penurunan seiring dengan harga yang meningkat. 

• Hiperinflation, yaitu yang terjadi karena peningkatan secara cepat dan 

berulang-ulang pada tingkatan harga dalam waktu atau periode tertentu. 

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan pembatasan moneter yang mengarah 

pada suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan harga obligasi jangka panjang dan 

saham menjadi lebih rendah. Hal yang pertama kali dilakukan pemerintah selaku 

pemegang otoritas moneter dalam menghadapi inflasi yang tinggi adalah dengan 

mengurangi jumlah uang yang beredar sebagai penyebab inflasi. Karena jumlah uang 

yang beredar berkurang dan kebutuhan modal yang berupa uang tetap jumlahnya atau 

semakin tinggi, maka permintaan terhadap uang akan naik melebihi jumlah uang yang 

ditawarkan sehingga tarif pinjaman menjadi tinggi karena suku bunga menjadi tinggi, 

maka harga obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya dengan tingkat harga yang 
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rendah akan jatuh harganya, dan harga saham pun akan lebih rendah karena pemilik 

modal lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk deposito atau 

obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. 

 

2.1.3.2.Teori Inflasi 

Walaupun analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi terhadap inflasi sejak tahun 

1970-an dapat dibedakan menjadi dua kelompok aliran, yakni Keynesian dan Monetaris. 

Namun menurut Mankiw (2003) aliran inflasi dibagi menjadi, Klasik, Keynesian, 

Moneterisme, dan Ekspektasi. 

 

1. Teori Inflasi Klasik 

Teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang 

beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, 

serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan 

barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut 

Klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit 

dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang 

beredar dan kredit. Pendapat Klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut 

:Inflasi = f (jumlah uang beredar, kredit). 

 

2. Teori Inflasi Keynes 

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat full 

employment. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat 

permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat 

ANALISIS PENGARUH..., Dhita Meilinasari, Ak.-IBS, 2010



 

 

27

kuantitas uang tetap konstan (Mankiw 2003). Jika uang beredar bertambah maka harga 

akan naik .Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk 

transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah 

pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi 

Analisa Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep 

 inflationary gap. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah 

yang ditimbulkan oleh pengeluran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan 

peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Dengan 

demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :  

Inflasi = f (jumlah uang beredar,  pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi) 

 

3. Teori Inflasi Moneterisme 

Teori ini berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan 

fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. 

Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan 

permintaan barang dan jasa di sektor riil. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat 

diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui 

kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap 

peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. 

Sehingga teori inflasi menurut Moneterisme dapat dinotasikan sebagai berikut : 

Inflasi = f (kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif) 

 

4. Teori Ekspektasi 

Menurut Dornbusch (2004), bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju 

inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah 
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ramalan optimal mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang ada. 

Pengertian rasional adalah suatu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan berdasarkan 

informasi yang ada.Artinya secara sederhana teori ekspektasi dapat dinotasikan menjadi : 

Inflasi = f (ekspektasi adaftif, ekspektasi rasional). 

 

2.1.5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Sebagaimana tercantum dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, 

salah satu tugas Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter adalah membantu 

pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, BI menggunakan beberapa piranti moneter yang terdiri dari 

Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement), Fasilitas Diskonto, Himbauan Moral dan 

Operasi Pasar Terbuka. Dalam Operasi Pasar Terbuka BI dapat melakukan transaksi jual 

beli surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

 

2.1.4.1.Pengertian suku bunga SBI 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001:190) suku bunga adalah jumlah bunga 

yang harus dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah uang 

yang dipinjamkan. Dengan kata lain, seseorang harus membayar kesempatan untuk 

meminjam uang. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan suatu 

instrumen kebijakan moneter yang berupa surat berharga atas rujukan dalam rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek 

dengan sistem diskonto. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM 

tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang, Sertifikat Bank Indonesia 

yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang 
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diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 

(www.bi.go.id). 

 Bank Indonesia sebagi lembaga pemegang otoritas moneter di Indonesia 

bertangguang jawab dalan menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dapat terus 

berjalan. Bank Indonesia selalu berusaha untuk menyeimbangkan perubahan jumlah 

uang beredar dan pergerakan suku bunga perbankan. Pergerakan suku bunga perbankan 

dipengaruhi oleh pergerakan tingkat suku bunga SBI. Jika jumlah uang beredar melebihi 

arus barang, maka Bank Indonesia dapat menyeimbangkannya dengan meningkatkan 

tingkat suku bunga perbankan dengan cara menjual  

Secara sederhana, BI Rate merupakan indikasi level suku bunga jangka pendek  

yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Menurut 

Dornbusch (2003) BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk 

mengarahkan agar Suku Bunga SBI 1 bulan hasil lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) 

berada di sekitar BI Rate selanjutnya suku bunga BI Rate diharapkan mempengaruhi 

suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga simpanan, dan suku bunga 

lainnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Menurut Mankiw (2003: 316) Sasaran akhir suatu kebijakan moneter dalam arti 

luas mencakup stabilitasi harga; pertumbuhan ekonomi; perluasan kesempatan kerja; 

keseimbangan neraca pembayaran; stabilitas financial markets; dan stabilitas pasar valuta 

asing. Secara ideal, semua sasaran tersebut dapat dicapai secara bersamaan. Namun 

dalam prakteknya di Indonesia seringkali mengandung unsur-unsur yang kontradiktif. 

Misalnya: usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas 

kesempatan kerja pada umumnya dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan 

keseimbangan neraca pembayaran.  
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BI Rate, sebagai sinyal kebijakan moneter untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Arah (respon) kebijakan 

moneter secara konsisten ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi  jangka menengah 

yang rendah dan stabil (inflation targeting), yang ditetapkan oleh pemerintah setelah 

berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Merurut Sounders (2006), tingkat suku bunga SBI 

seringkali disebut sebagai tingkat suku bunga bebas resiko (risk free rate) karena sifat 

penjaminan oleh Bank Indonesia mencapai 100% atau dengan kata lain tingkat 

keamanan investasi menjadi tinggi karena adanya pengembalian yang pasti. 

Pendekatan menurut Keown (2005) dengan menggunakan harga tunggal yaitu: 

P0 =    D1  

  Kcs - g 

Keterangan : 

P0 = Nilai Saham 

D1 = Dividen 

Kcs = Tingkat Return yang Diharapkan 

G = Tingkat Pertumbuhan Saham 

 Dari model di atas dapat di lihat, jika tingkat return yang diharapkan meningkat 

akibat dari tingkat suku bunga yang meningkat makanakan menurunkan nilai saham 

perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat suku bunga berhubungan secara negatif 

atau berbanding terbalik dengan harga saham.  
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Adapun teori yang berkaitan dengan suku bunga adalah teori moneter klasik dan 

teori keynes. Tabungan menurut teori klasik adalah funsi dari tingkat bunga. Makin 

tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Investasi 

juga merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk 

melakukan investasi juga makin kecil  Alasannya seorang investor akan menambah 

pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar 

dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan 

ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital) begitupula dengan sebaliknya makin 

rendah tingkat bunga maka investor akan lebih menginvestasikan dananya karena biaya 

cost of capital juga makin kecil. Tingkat bunga menurut Keynes merupakan fenomena 

moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. 

Permintaan akan uang oleh Keynes disebut dengan “liquidity preference” (permintaan 

uang) tergantung pada tingkat bunga. Perubahan suku bunga selanjutnya akan 

mempengaruhi perekonomian. 

 

2.1.4.2.Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia 

Dasar hukum penerbitan SBI adalah UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank 

Sentral, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 

1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi 

Rupiah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 

tentang Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System. 

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut (www.bi.go.id): 

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan 

untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. 
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2. Denominasi: dari yang terendah Rp 50 juta sampai dengan tertinggi Rp 100 

miliar. 

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan 

kelipatan Rp 50 juta. 

4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (true 

discount) yang diperoleh dari rumus berikut ini: 

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. 

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai 

6. Pajak Penghasilan (PPh) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15 %. 

7. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless). 

8. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini 

mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Lee (1992) telah menemukan bahwa 

perubahan indeks saham, inflasi dan tingkat bunga (interest rate) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham. Penelitian tersebut didukung oleh artikel yang 

ditulis oleh Moradoglu, et al. (2000), dikemukakan bahwa penelitian tentang perilaku 

harga saham telah banyak dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan variabel 

makroekonomi, diantaranya Fama (1992). Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa 

harga saham dipengaruhi oleh fluktuasi makroekonomi. Beberapa variabel 

makroekonomi yang digunakan antara lain; tingkat inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, 

indeks produksi industri, dan harga minyak. 

 Namun menurut Sudjono (2002) bahwa nilai tukar rupiah (kurs), inflasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham tetapi suku bunga SBI 
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kurang signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Utami dan Rahayu 

(2003) dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa 

secara simultan profitabilitas, suku bunga, inflasi dan nilai tukar secara bersama-sama 

mempengaruhi harga saham badan usaha secara signifikan. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 
Penelitian  

Tahun  Variabel  Sampel/ Model 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Lee  1992 - harga Saham 
- Tingkat Bunga 
- Inflasi 
- Indeks Harga 
Saham 
 

Regresi linier 
berganda (secara 
parsial dan simultan) 

Tingkat Bunga, 
inflasi dan 
indeks saham  
berpengaruh 
signifikan 
terhadap  
harga saham. 
 

Sudjono  2002 - Harga Saham 
- Tingkat Bunga 
deposito 
- SBI 
- Jumlah Uang 
Beredar 
- Nilai Tukar 
Rupiah 
- Inflasi 
 

VAR (Vector Auto 
Regression) dan 
ECM (Error 
Correction Model) 
(secara parsial) 

Nilai Tukar 
Rupiah dan 
inflasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap  
harga saham  

Mudji Utami 
dan Mudjilah 
Rahayu 
 

2003 
 

Profitabilitas, 
suku bunga, 
inflasi dan nilai 
tukar sebagai 
variabel 
independen; 
Harga saham 
sebagai variabel 
dependen 

Regresi Linier 
berganda 

(secara simultan) 

Profitabilitas, 
suku bunga, 
inflasi dan nilai 
tukar secara 
bersama-sama 
mempengaruhi 
harga saham 
badan usaha 
secara signifikan 

Moradonglu 2000 harga Saham 
- Tingkat Bunga 
- Inflasi 
- Indeks Harga 
Saham 
 

Regresi  Linier 
berganda 

(secara parsial dan 
simultan) 

Suku bunga, 
inflasi dan 
indeks saham  
berpengaruh 
signifikan 
terhadap  
harga saham. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  Inflasi yang terjadi di suatu negara mempengaruhi harga suatu saham, ketika 

tingkat inflasi naik seperti pada cost push inflation atau inflasi yang terjadi akibat 

kenaikan biaya, maka akan menyebabkan harga barang-barang yang di produksi 

perusahaan akan mengalami peningkatan. Dengan harga yang meningkat, sedangkan 

daya beli masyarakat yang tetap/ menurun akan menyebabkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan akan berkurang atau atau mengalami penurunan. Jika tingkat 

keuntungan perusahaan menurun, maka perlahan-lahan kinerja perusahaan itu juga akan 

menurun. Akibatnya minat investor terhadap saham perusahaan tersebut juga akan 

menurun atau dengan kata lain saham perusahaan itu kurang disukai, dan jika minat 

investor turun maka perlahan-lahan harga saham akan mengalami penurunan. Dengan 

penurunan harga saham perusahaan tersebut maka return yang akan diperoleh oleh 

investor jika ia berinvestasi pada saham itu juga akan turun. 

  Begitu pula dengan suku bunga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan 

turunnya harga saham, karena kenaikan tingkat suku bunga (interest rate) akan 

berdampak negatif terhadap harga saham, kenaikan suku bunga menyebabkan investor 

lebih memilih menanamkan dananya di pasar uang daripada di pasar modal karena lebih 

memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, dan akibatnya harga saham pun akan 
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menjadi turun. Dengan penurunan harga saham akan menyebabkan return yang 

diperoleh oleh seorang investor pemegang saham tersebut juga akan berkurang. Semakin 

tinggi harga saham perusahaan diharapkan akan dapat mengakibatkan transaksi 

penjualan lembar saham di pasar modal menjadi meningkat ditandai dengan naikknya 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke arah positif. 

 

2.4. Hipotesis 

Inflasi menunjukkan arus harga secara umum (Samuelson, 2001). Inflasi sangat 

terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik individu maupun perusahaan. 

Penelitian tentang hubungan antara inflasi dengan harga saham seperti yang dilakukan 

oleh Widjojo (dalam Almilia, 2003) yang menyatakan bahwa makin tinggi inflasi akan 

semakin menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Turunnya profit perusahaan 

adalah informasi yang buruk bagi para trader di bursa saham dan dapat mengakibatkan 

turunnya harga saham perusahaan tersebut. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

Utami dan Rahayu (2003) serta Lee (1992)  membuktikan secara empirik pengaruh 

inflasi terhadap harga saham, semakin tinggi tingkat inflasi semakin rendah harga 

maupun return saham. Inflasi yang tinggi bagi perusahaan perbankan akan menurunkan 

profitabilitas sehingga harga saham Bank Mandiri pun menurun atau dapat terpengaruh. 

Dari paparan tersebut di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

a. H01 : Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 

PT Bank Mandiri, Tbk. 

b. Ha1 : Inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga  Saham pada PT 

Bank Mandiri, Tbk. 
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Suku bunga merupakan harga atas dana yang dipinjam. Pada waktu perusahaan 

merencanakan pemenuhan kebutuhan modal sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang 

berlaku saat itu . Penerbitkan sekuritas ekuitas atau hutang/obligasi hanya dibenarkan 

jika tingkat bunganya lebih rendah dari earning power dari penambahan modal tersebut 

(Jogiyanto,1998). Suku bunga yang rendah akan menyebabkan biaya peminjaman yang 

lebih rendah. Suku bunga yang rendah akan merangsang investasi dan aktivitas ekonomi 

yang akan menyebabkan harga saham meningkat.  

Pengaruh signifikan dari suku bunga terhadap harga saham sebagaimana yang 

ditemukan Moradonglu (2000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

suku bunga dan harga saham. Kaitan antara suku bunga dan return saham dikemukakan 

pula oleh Boedie et al (1995) yang menyatakan bahwa perubahan harga saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah suku bunga. Hal tersebut 

didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahayu (2003) yang 

menemukan secara empiris pengaruh suku bunga terhadap harga saham selama masa 

krisis di Indonesia. Dari paparan di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

c. H02 : Suku Bunga SBI tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap  Harga 

Saham pada PT Bank Mandiri, Tbk. 

d. Ha2 : Suku Bunga SBI mempunyai pengaruh terhadap Harga  Saham pada PT 

Bank Mandiri, Tbk. 

IHSG merupakan proyeksi dari pergerakan seluruh saham biasa dan saham 

preferen yang tercatat di BEJ. Para investor sering menggunakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) sebagai salah satu faktor pengambilan keputusan investasi. 

Pergerakan nilai indeks akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang terjadi. Pasar 

yang sedang bergairah atau terjadi transaksi yang aktif, ditunjukkan dengan indeks harga 

saham yang mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang biasanya menunjukkan keadaan 
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yang diinginkan. Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap, 

sedangkan yang lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami 

penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah jumlah Nilai Pasar dari total 

saham yang tercatat pada tanggal tertentu. Jumlah Nilai Pasar adalah total perkalian 

setiap saham tercatat (kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program 

restrukturisasi) dengan harga di BEI pada hari tersebut. Dengan adanya informasi Indeks 

Harga Saham Gabungan yang ada di BEI dapat memberikan info secara mendasar 

terhadap rata-rata Harga saham di perusahaan yang masuk dalam bursa saham.  

            Setiap investor saham akan melihat Indeks Harga Saham Gabungan sebagai tolok 

ukur untuk membeli saham-saham perusahaan yang termasuk dalam bursa saham 

tersebut (BEJ). Tingkat harga saham di perusahaan tertentu misalnya saham PT. Bank 

Mandiri diduga akan dipengaruhi dengan tingkat  Indeks Harga Saham Gabungan di 

BEJ. Dari paparan di atas dapat diajukan hipotesis berikut: 

e. H03 : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada PT Bank Mandiri, Tbk. 

f. Ha3 :  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mempunyai pengaruh terhadap  

Harga Saham pada PT Bank Mandiri, Tbk. 

Menurut Moradoglu, et al. (2000), dikemukakan bahwa penelitian tentang 

perilaku harga saham terutama dalam kaitannya dengan variabel makroekonomi 

menyatakan bahwa variabel makroekonomi secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Kemudian didukung pula dengan hipotesis dari Lee 

(1992) serta Utami dan Rahayu (2003) diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan 

profitabilitas, suku bunga, inflasi dan nilaitukar secara bersama-sama mempengaruhi 
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harga saham badan usaha secara signifikan. Dari paparan di atas dapat diajukan hipotesis 

berikut: 

g. H04 : Inflasi, Suku Bunga SBI dan IHSG tidak mempunyai pengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap Harga Saham pada PT Bank Mandiri, Tbk. 

h. Ha4 : Inflasi, Suku Bunga SBI dan IHSG mempunyai pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap Harga Saham pada PT Bank Mandiri, Tbk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Metode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini peneliti hanya akan mengungkapkan beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi harga saham Bank Mandiri yaitu inflasi, SBI dan IHSG. Alasan 

pemilihan variabel tersebut adalah untuk membatasi variabel yang akan diamati agar 

penelitian ini lebih terfokus, serta peneliti berpendapat bahwa variabel tersebut dapat 

mewakili variabel makro ekonomi lainnya. Periode pengamatan adalah rentang waktu 

mingguan dari tahun 2008 sampai dengan 2009, sehingga total observasi sebesar 104. 

Peneliti berpendapat bahwa pada rentang periode tersebut perekonomian Indonesia 

relatif stabil dan terkendali paska krisis. 

 

3.1.1. Data yang Dihimpun 

Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industry perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu PT Bank Mandiri Tbk. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, 

adalah data yang diperoleh selain dari responden atau informasi yang telah diolah dan 

dipublikasikan. Dalam rancangan penelitian ini Ada 104 sampel yang diteiliti dari harga 

saham penutup, inflasi, SBI maupun nilai indeks saham dari periode 2008-2009. 
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3.1.2. Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh melalui website Bank 

Indonesia untuk inflasi dan SBI, serta yahoo finance dan Indonesia Stock Exchange 

untuk harga saham Bank Mandiri serta Indeks Harga Saham Gabungan. Data yang 

diambil adalah data mingguan yang diambil dari masing-masing variabel. Selain itu 

peneliti juga melakukan tinjauan keperpustakaan umum guna untuk studi pustaka dengan 

mencari sumber-sumber lain berupa buku-buku, artikel, jurnal serta penelitian terdahulu 

yang dapat dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan di 

teliti.  

 

3.2. Metode Analisis Data 

3.2.1. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan analisis 

deskriftif kualitatif yang bertujuan untuk melihat pergerakan semua variabel selama 

periode pengamatan sehingga data yang berupa angka tadi dapat dihitung dan diolah 

untuk dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. Setelah data-data sudah 

dikumpulkan selanjutnya dianalisis guna mengetahui pengaruh signifikansi dari Inflasi, 

SBI dan IHSG terhadap harga saham Bank Mandiri. Mula-mula data diurutkan dan 

dihitung rata-ratanya, satandard deviasi dan dihitung pula kemungkinan hubungan antara 

independent variable dengan dependent variablenya. Variabel yang diukur dalam 

penelitian ini  terdiri dari dua macam. Variabel sebab (Independent variable) atau X yaitu 

inflasi, SBI, Harga Indeks Saham Gabungan (ISHG) dan Variabel akibat  (Dependent 

variable)  atau Y yaitu Harga saham PT. Bank Mandiri.  
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Data yang sudah diperoleh diolah dengan metode analisi statistic menggunakan 

software pengolahan data statistik, yaitu SPSS versi 15. Pengujian hipotesis dilakukan 

setelah model regresi linier yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, yaitu:  

1. Uji Normalitas  

     Menurut wijaya (2009:126) uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam 

model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Pengukurannya dapat menggunakan kurva persebaran 

data berupa kurva normal dan normal plot yang menggambarkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal atau menggunakan uji Kolmogorv-Smirnov dengan kriteria P 

value < 0,05 berarti data tidak berdistribusi tidak normal atau jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal grafik maka persamaan regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Rumusan Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 :  distribusi ut  normal 

Ha :  distribusi ut  normal 

Kriteria Pengujian yang diajukan adalah : 

H0 diterima bila signifikansi statistic > 0,05 

Ha  diterima bila signifikansi statistic ≤0,05 

 

2. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Priyatno (2009:60) heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Menurut Gujarati (2003) uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi varian 

tidak konstan atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai 
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variabel independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat 

grafik scaterplots.  

Menurut Gozhali (2006) Heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SPREDSID). Dampak heterokedastisitas menyebabkan penaksiran atau estimator 

menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi.  

Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPREDSID dan ZPRED, 

apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Apabila pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak 

dan merata diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas sehingga model regresi ini layak di pakai untuk memprediksi harga 

saham berdasarkan masukan variabel-variabel independennya.  

 

3.  Uji Multikolinearitas 

     Menurut Gozali (2002:57) uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk 

mendeteksi Multikolonieritas dapat diketahui dari nilai VIF (Variance Inflation Factor), 

bila nilai VIF lebih dari 10 maka mengindikasikan telah terjadi multikolinearitas. 

Adapun dampak yang diakibatkan dengan adanya multikolinearitas antara lain yaitu : 

• Nilai Standard error untuk masing-masing koefisien menjadi tinggi, sehingga t  

hitung menjadi rendah. 
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• Standard error of estimate akan menjadi tinggi dengan bertambahnya variabel 

independen. 

• Pengaruh masing-masing variabel independen sulit terdeteksi. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearritas adalah : 

a.  Mempunyai nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas. 

b.Mempunyai nilai VIF< 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Hastono (2006:157) asumsi Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana 

masing-masing nilai Y bebas satu sama lain. Untuk mengetahui asumsi ini diperoleh 

dengan membandingkan nilai Durbin Watson, jika nilainya berada diantara -2 sampai +2 

berarti asumsi independensi terpenuhi, jika nilai Durbin Watson < -2 atau > +2 berarti 

tidak terpenuhi. Model regresi penelitian yang baik mensyaratkan tidak ada masalah 

autokorelasi karena akan berdampak bahwa varian sampel tidak dapat menggambarkan 

varian populasinya.  

   Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian dengan metode regresi 

linear berganda untuk melihat hubungan harga saham Bank Mandiri, Indeks Harga 

Saham Gabungan, suku bunga SBI, dan inflasi. Dependen variabel dalam penelitian ini 

adalah harga saham Bank Mandiri sedangkan independen variabel penelitian ini adalah 

inflasi, suku bunga SBI dan IHSG.  
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3.2.2. Model Penelitian 

   Hubungan antara variabel dianalisis dengan analisis regresi linier berganda 

(Linier Regresion Analisis) secara umum bentuknya akan menjadi : 

  Harga saham Bank Mandiri t  =   α  +  β1 Inflasi  t  + β2 SBI t + β3 IHSG  t 

Keterangan:   

α  =  koefisien konstanta 

Inflasi t  =  Inflasi periode minggu t 

SBI t          =  SBI periode minggu t 

IHSG t   =  IHSG periode minggu t 

 

3.2.3. Teknik Pengujian Hipotesis 

1.  Uji F 

Menurut Priyatno (2009:48) Uji F atau uji koefisien secara serentak atau 

simultan, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen apakah ada pengaruhnya signifikan atau tidak.  Jadi uji tersebut dapat 

melihat apakah secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probability F statistik dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesr 5%. Uji F ini untuk menguji hipotesis empat, apakah ada 

hubungan signifikansi secara simultan atau tidak. 
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Kriteria pengujian yang diajukan adalah : 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob.F > 0,05  

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob.F ≤ 0,05   

 

2. Uji t 

Menurut Priyatno (2009:50) uji t untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya signifikan 

atau tidak. Uji ini mengukur seberapa kuat pengaruh masing-masing variabel bebas 

secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai probability t statistik dengan tingkat signifikansi (α) sebesr 5%. Uji t ini untuk 

menguji hipotesis satu, hipotesis dua dan hipotesis tiga,. 

Kriteria pengujian yang diajukan adalah : 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob.t > 0,05  

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob.t ≤ 0,05   

Jadi jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. 

Untuk melihat seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah dengan melihat nilai koefisien determinasi berganda yang disesuaikan 

(Adjusted R2), nilai R2 berada diantara 0 sampai1. Semakin besar nilai Adjusted R2 

(mendekati 1), maka semakin baik kualitas model regresi tersebut, karena variabel 

independen dapat dengan baik menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISI DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas dan sekaligus menganalisa data-data yang telah 

terkumpul dan diolah selama penelitian. Analisi data dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh inflasi, SBI dan IHSG terhadap harga saham Bank Mandiri. pada penelitian ini 

digunakan program SPSS 15.0 untuk menganalisa data.    

 

4.1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Sampel penelitian ini merupakan salah satu perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT. Bank Mandiri, tbk. Penelitian ini menggunakan 

uji hypothsis testing yang bertujuan untuk melihat / menjelaskan suatu hubungan sebab 

akibat antar variable. Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis studi kasus pada PT 

Bank Mandiri dengan melihat kejadian tentang perkembangan variabel di atas selama 

kurun waktu 2 tahun pada periode mingguan tahun 2008-2009. Data dikumpulkan secara 

cross-sectional karena data di observasi selama periode mingguan. Sampel yang 

digunakan sebanyak 104 pengamatan yang terdiri dari 2 tahun berturut-turut selama 

periode mingguan yang terdiri masing-masing 52 data sehingga unit analisisnya n = 2 x 

52 = 104 pengamatan. Pemlihan seampel sudah sesuai dengan kriteria pemilihan sampel 

secara purposive sampling yaitu terdapat kelengkapan data, laporan pergerakan tingkat 

inflasi, suku bunga (SBI) dan IHSG serta kelengkapan data harga saham PT Bank 

Mandiri.  
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4.1.1. Profile Bank Mandiri (Persero), Tbk 

            Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan 

Juli 1999, empat bank pemerintah -- Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Exim and Bapindo–dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari ke empat legacy 

banks memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian 

Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 

140  tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. 

            Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara 

menyeluruh. Pada saat itu, Bank Mandiri menutup 194 kantor cabang yang saling 

berdekatan dan mengurangi jumlah karyawan, dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 

17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan secara sekaligus ke semua jaringan 

Bank Mandiri dan pada seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. 

            Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah 

keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya 

Bank Mandiri mewarisi 9 core banking system yang berbeda dari ke empat bank. Setelah 

melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam sistem yang 

terbaik, Bank Mandiri melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai US$200 

juta, untuk mengganti core banking system Bank Mandiri menjadi satu system yang 

mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking Bank Mandiri 

yang sangat agresif. Sekarang, infrastruktur IT Bank Mandiri memberikan layanan 

straight-through processing dan interface tunggal pada seluruh nasabah. 

            Nasabah korporat Bank Mandiri sampai dengan saat ini masih mewakili kekuatan 

utama perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portfolio kredit korporasi 

terdiversifikasi dengan baik, dan secara khusus sangat aktif dalam sektor manufaktur 
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Food & Beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan dan monitoring 

kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang terstruktur, dimana 

keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit Bisnis Bank Mandiri. 

            Sejak berdirinya, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim 

manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip 

good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank Mandiri 

disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang 

dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan yang terpandang. Manajemen ekskutif 

tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Dewan Direksi 

Bank Mandiri terdiri dari banker dari legacy banks dan juga dari luar yang independen 

dan sangat kompeten.  

Bank Mandiri juga mempunyai fungsi offices of compliance, audit dan corporate 

secretary, dan juga menjadi obyek pemeriksaan rutin dari auditor eksternal yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia, BPKP dan BPK serta auditor internasional. AsiaMoney 

magazine memberikan penghargaan atas komitmen Bank Mandiri atas penerapan GCG 

dengan memberikan Corporate Governance Award untuk katagori Best Overall for 

Corporate Governance in Indonesia dan Best for Disclosure and transparency. 

            Bank Mandiri menawarkan 2.900.000.000 lembar saham apda penawaran 

perdananya dengan harga Rp. 675,- per lembar saham. Pada Desember 2008 harga 

saham Bank Mandiri adalah Rp. 2.025 per lembar saham. Berikut ini daftar sampel 

penelitian yang tersaji Lampiran. (www.mandiri.co.id) 
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4.1.2. Deskriptif Statistik 

 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
harga_saham 104 1330.000 4875.000 2994.1826

9 
960.510612 

inflasi 104 .024 .121 .07631 .034914 

sbi 104 .065 .112 .08265 .014800 

ihsg 
104 1146.280 2830.260 

2046.0129
8 

486.523358 

Valid N (listwise) 
104         

 

 

4.1.2.1.Inflasi  

 Gambar 4.1 Perkembangan Inflasi periode 2008-2009 

 

Sumber data : www.bi.go.id – data diolah 

 

Pada variabel inflasi memiliki rata-rata sebesar 7,6%, Pada Gambar 4.1 dapat 

dilihat bahwa pada saat Indonesia mengalami krisis global tahun 2008 terbukti disertai 
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kenaikan tingkat inflasi dititik tertinggi yaitu sekitar 12,14%, tetapi setelah pasca krisis 

inflasi pun mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan dititik terendah sebesar 

2,4% karena adanya berbagaai macam kebijakan ekonomi seperti dengan menaikan 

tingkat suku bunga SBI sehingga kenaikan inflasi pun bisa ditekan dan berdampak pada 

kestabilan perekonomian Negara. 

 

4.1.2.2.Suku Bunga SBI 

 

Gambar 4.2 Perkembangan SBI periode 2008-2009 

 

Sumber data : Sumber data : www.bi.go.id – data diolah 

 

Pada variabel SBI terjadi fluktuasi seperti yang diungkapkan pada tabel 4.1 nilai 

tertinggi 11,24% terjadi pada bulan November 2008 pada Gambar 4.2 Hal tersebut 

merupakan dampak dari kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga 

terhadap peningkatan inflasi akibat krisis global. Nilai SBI terendah terjadi pada desember 

2009 sebesar 6,46% dan nilai rata-rata SBI adalah sebesar 8,26% maka dapat dikatakan 

perekonomian Indonesia sudah mulai membaik pasca krisis global. 
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4.1.2.3.Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG ) 

Pada variabel IHSG memiliki rata-rata sebesar 2.046,01, walaupun kondisi IHSG 

menurun tajam pada tahun 2008 karena krisis global yaitu di titik terendah sebesar 

1.146,28 namun pada Gambar 4.3 tahun  2009  paskah  krisis, IHSG kembali 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan puncak tertinggi sebesar 2.830,26. 

Menurut data Bursa Efek Indonesia dengan melihat tren indeks harga saham yang 

semakin meningkat maka adanya kepercayaan dari investor dalam menginvestasikan 

modalnya ke pasar modal sehingga hal tersebut dapat menunjang perekonomian Negara.  

 

Gambar 4.3 Perkembangan IHSG periode 2008-2009 

 

Sumber data : www.financeyahoo.com – data diolah 

 

4.2. Hasil dan Pembahasan 

4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

            Analisa regresi sederhana digunakan untuk  melihat sejauh mana 

kekuatan variabel independent yaitu inflasi, suku bunga dan Index Harga Saham 

Gabungan (IHSG) terhadap variabel dependent yaitu return saham PT. Bank Mandiri. 
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Tabel 4.2 Rgresi Linier Berganda 

 Coefficient Prob 

(Constant) 1354,469   

Inflasi -16729,459 -,608 

SBI - 6079,903 -,094 

IHSG 1,180 ,598 

 

Dari hasil analisa regresi linier berganda dengan menggunakan program   SPSS  

for window 15 diperoleh output sebagai berikut.    

Harga Saham Bank Mandiri = 1354,469 – 16729,5 Inflasi - 6079,903 SBI + 

1,18 IHSG 

Dengan model persamaan tersebut, harga saham dapat diperkirakan 

menggunakan variabel inflasi, SBI dan IHSG.  Adapun arti koefisien B untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut : 

a. Setiap penurunan inflasi sebesar 16729,5 poin, maka harga saham naik 

sebesar 1 poin setelah dikontrol variabel SBI dan IHSG dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

b. Setiap penurunan SBI sebesar 6079,903  poin, maka harga saham naik 

sebesar 1 poin setelah dikontrol variabel Inflasi dan IHSG dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

c. Setiap kenaikan IHSG sebesar 1,18   poin, maka harga saham naik sebesar 1 

poin setelah dikontrol variabel Inflasi dan SBI dengan asumsi variabel lain 

tetap. 
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Syarat dalam analisis parametrik yaitu distribusi tiap-tiap data variabel harus 

normal atau untuk mengetahui dalam model regresi variabel dependen dan independen, 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berdasarkan pada Gambar 4.4 Uji 

Normalitas terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. 

Maka dapat disimpulkan Ho tidak dapat ditolak atau variabel-variabel regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari 

residual pada model regresi. Model regresi penelitian yang baik mensyaratkan tidak 

adanya heterokedastisitas. Heterokedastisitas menyebabkan penaksiran atau estimator 

menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasinya akan menjadi tinggi.  

Pada Gambar 4.5 Uji Heterokedastisitas terlihat bahwa tebaran titik tidak 

membentuk pola tertentu, merata dan tidak mengelompok di bawah batas angka nol serta 

tidak mengelompok di atas batas angka nol, maka asumsi heterokedastisitas terpenuhi. 
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c.  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan antar dua variabel independen atau lebih pada 

model regresi terjadi hubungan linier yang mendekati sempurna. Model penelitian ini 

harus mensyaratkan bahwa tidak terdapat adanya masalah mulitikolinearitas dibuktikan 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas  menunjukkan bahwa semua nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas antara sesama variabel bebas 

dengan kata lain asumsi Multicolinearity telah terpenuhi. 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Output SPSS 15.0 

 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,939(a) ,881 ,877 336,56521 ,265 

 

Sumber  : Output SPSS 15.0 

 

 VIF 

(Constant)  

Inflasi 5,192 

SBI 8,568 

IHSG 2,723 
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Terlihat nilai Durbin Watson 0,265 yang berada pada rentang nilai -2 sampai 

dengan +2, berarti asumsi independensi terpenuhi sehingga tidak terjadi autokorelasi.           

 

4.2.3. Uji Hipotesis 

1. Uji f (Simultan) 

Kriteria pengujian yang diajukan adalah : 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob.F > 0,05  

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob.F ≤ 0,05   

 

Tabel 4.5 Uji F 

ANOVAb

83698191 3 27899397,11 246,295 ,000a

11327614 100 113276,142

95025806 103

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), IHSG, Inflasi, SBIa. 

Dependent Variable: Harga Sahamb. 
 

Sumber  : Output SPSS 15.0 

 

Berdasarkan tabel Tabel 4.5 Uji F diperoleh nilai probabilitas f-statistic sebesar 

0,000. Nilai ini dibawah tingkat signifikansi 5%. Hal ini menandakan bahwa secara 

bersama-sama variabel bebas (inflasi, SBI dan IHSG) secara signifikan mempengaruhi 

variabel terikat (harga saham Bank Mandiri) atau dengan kata lain H04 ditolak.  
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2. Uji t (Parsial) 

Tabel 4.6 Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 1354,469 604,383   2,241 ,027 

Inflasi -16729,459 2164,266 -,608 -7,730 ,000 

SBI - 6079,903 6559,090 -,094 -,927 ,356 

IHSG 1,180 ,112 ,598 10,489 ,000 

a  Dependent Variabel: Harga Saham 

Sumber  : Output SPSS 15.0 

 

Pada Tabel 4.6 Uji t,  nilai probabilitas yang dihasilkan variabel inflasi sebesar 

0,000, berarti lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa inflasi ada pengaruh 

signifikan terhadap harga saham Bank Mandiri. Nilai t yang dihasilkan sebesar -7,730 

sehingga Ha1 diterima. Nilai signifikan yang dihasilkan SBI sebesar 0,356 yang berarti 

lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa SBI tidak ada pengaruh signifikan terhadap 

harga saham Bank Mandiri. Nilai t yang dihasilkan sebesar -0,927 sehingga Ha2 ditolak. 

Nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 

menyatakan bahwa IHSG ada pengaruh signifikan terhadap harga saham Bank Mandiri. 

Nilai t yang dihasilkan sebesar 10,489 sehingga Ha3 diterima. 

 
 

4.3. Analisis Hasil 

 Pada Tabel 4.4 nilai adjusted R2 0,877 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh  

inflasi, SBI dan IHSG secara gabungan terhadap harga saham adalah 87,7 % (0,877 X 

100%).  Sedangkan sisanya 12,3 % (100% - 87,7 %) dipengaruhi fakor lainnya.  Dengan 
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kata lain, variabilitas harga saham yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel 

inflasi, SBI, dan IHSG sebesar 87,7% , sementara pengaruh sebesar 12, 3 % disebabkan 

oleh variabel-variabel lain di luar model ini. 

Dari nilai Beta dalam tabel di atas didapatkan diagram jalur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji beta ini diperoleh nilai koefisien beta sebagai 

berikut : variabel inflasi -0,608, SBI – 0,094 dan IHSG 0,598. Nilai Beta IHSG adalah 

yang paling besar,  maka dapat disimpulkan bahwa IHSG mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap harga saham. 

Inflasi mempunyai pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap harga 

saham Bank Mandiri dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,000. Ketika inflasi di suatu 

negara meningkat maka akan banyak investor memilih untuk menjual sahamnya karena 

jika tetap mempertahankan investasinya maka keuntungan investor akan berkurang. 

Hasil penelitian tersebut mendukung teori inflasi serta penelitian Lee (1992), 

Moradonglu (2000), Utami (2003) dan Sudjono (2002) yang sesuai menyatakan bahwa 

inflasi mempunyai pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap harga saham. 

 Tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai 

probabilitasnya sebesar 0,356  menyatakan bahwa ketika tingkat suku bunga SBI 

PYX3  

1,18 

PYX2  

- 6079,903 

 

PYX1  

-16729,5 

 

Inflasi 

IHSG 

SBI Harga Saham Bank Mndiri 
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meningkat maka investor cenderung menanamkan dananya di bank atau membeli SBI. 

Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan akan permintaan pasar modal sehingga 

mempengaruhi penurunan harga saham dan IHSG. Hasil penelitian tersebut mendukung 

teori menurut Paulus (2008) dan Sudjono (2002) yang menyatakan bahwa adanya 

hubugan negatif dan tidak signifikan antara SBI dengan harga saham. 

 IHSG berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap harga 

saham Bank Mandiri dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,000.  Maka semakin tinggi 

harga saham perusahaan diharapkan akan dapat mengakibatkan transaksi penjualan 

lembar saham di pasar modal menjadi meningkat pula. Hasil penelitian tersebut 

mendukung beberapa teori dan penelitian sebelumnya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mengunakan uji hypothesis 

testing melalui program SPSS versi 15.0 maka variabel independen yang digunakan 

yaitu inflasi, suku bunga (SBI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat 

menjelaskan hubungannya terhadap variabel dependen yaitu harga saham bank Mandiri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode mingguan tahun 2008-2009. 

  Nilai koefisien determinasi berganda (Adjusted R2) sebesar 87,7 persen 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh  inflasi, SBI dan IHSG secara gabungan 

terhadap harga saham.  Sedangkan sisanya 12,3 persen dipengaruhi fakor lainnya 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.  

    Berdasarkan hasil uji simultan penelitian (dapat dilihat pada Tabel 4.3) diperoleh 

nilai probabilitas 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa secara bersama-sama inflasi, suku bunga (SBI) dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) mempengaruhi harga saham Bank Mandiri sehingga hipotesis 

empat dapat diterima.  

 Berdasarkan uji t yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu atau secara parsial memperlihatkan bahwa 

variabel inflasi ada hubungan yang negatif dan signifikan terhadap harga saham Bank 

Mandiri selama periode mingguan tahun 2008-2009. Sehingga hipotesis pertama di 

terima atau mempunyai pengaruh signifikan. 
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  Variabel SBI  terhadap variabel harga saham Bank Mandiri, Berdasarkan uji t 

menyatakan bahwa SBI mempunyai hubungan yang negatif dan tidak ada pengaruh 

signifikan terhadap harga saham Bank Mandiri. Sehingga hipotesis kedua di tolak atau 

tidak mempunyai pengaruh signifikan. 

 Selanjutnya variabel IHSG terhadap variabel harga saham Bank Mandiri, 

Berdasarkan uji t menyatakan bahwa IHSG mempunyai hubungan yang positif dan ada 

pengaruh signifikan terhadap harga saham Bank Mandiri. Sehingga hipotesis ketiga di 

terima atau mempunyai pengaruh signifikan. Dari ketiga variabel independent hanya 

variabel IHSG yang mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham Bank Mandiri 

terlihat pada tabel uji t koefisien betanya paling besar. 

 

Saran 

 Adapun beberapa saran perbaikan yang dapat diberikan untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel independen 

lain seperti Kurs IDR/USD, suku bunga deposito atau tingkat suku bunga Surat 

Utang Negara, GDP, indeks LQ-45 dll serta periode penelitiannya diperluas 

untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. 

2. Bagi manajemen perusahaan maupun investor sebaiknya memperhatikan faktor-

faktor eksternal lain seperti kurs IDR/USD, GDP, suku bunga deposito dan faktor 

internal dari perusahaan seperti Price Earning Ratio, Debt Equity Ratio dll guna 

meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan investasi.  
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LAMPIRAN 

DATA INFLASI, SBI DAN IHSG 

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2009 

 

No Periode 

Harga Saham 

Bank Mandiri Inflasi SBI IHSG 

1 Jan'08-I 3,400.00 0.0736 0.0800 2,765.19 

2 Jan'08-II 3,400.00 0.0736 0.0800 2,830.26 

3 Jan'08-III 3,050.00 0.0736 0.0800 2,611.13 

4 Jan'08-IV 3,300.00 0.0736 0.0800 2,620.49 

5 Jan'08-V 3,350.00 0.0736 0.0800 2,646.82 

6 Feb'08-I 3,325.00 0.0740 0.0794 2,639.09 

7 Feb'08-II 3,325.00 0.0740 0.0794 2,688.19 

8 Feb'08-III 3,375.00 0.0740 0.0794 2,741.18 

9 Feb'08-IV 3,275.00 0.0740 0.0795 2,721.94 

10 Mar'08-I 3,175.00 0.0817 0.0794 2,656.46 

11 Mar'08-II 3,000.00 0.0817 0.0793 2,383.42 

12 Mar'08-III 3,000.00 0.0817 0.0796 2,323.57 

13 Mar'08-IV 3,150.00 0.0817 0.0794 2,477.59 

14 Mar'08-V 3,025.00 0.0817 0.0796 2,277.08 

15 Apr'08-I 2,925.00 0.0896 0.0797 2,303.93 

16 Apr'08-II 2,825.00 0.0896 0.0798 2,349.27 

17 Apr'08-III 2,625.00 0.0896 0.0798 2,240.58 

18 Apr'08-IV 3,100.00 0.0896 0.0799 2,342.76 

19 Mei'08-I 2,875.00 0.1038 0.0799 2,375.03 

20 Mei'08-II 2,975.00 0.1038 0.0821 2,468.84 

21 Mei'08-III 2,825.00 0.1038 0.0824 2,465.96 

22 Mei'08-IV 2,900.00 0.1038 0.0826 2,444.35 

23 Jun'08-I 2,825.00 0.1103 0.0831 2,402.24 

24 Jun'08-II 2,800.00 0.1103 0.0835 2,398.42 

25 Jun'08-III 2,675.00 0.1103 0.0859 2,371.78 

26 Jun'08-IV 2,600.00 0.1103 0.0869 2,332.11 

27 Jun'08-V 2,650.00 0.1103 0.0873 2,314.75 

28 Jul'08-I 2,850.00 0.1190 0.0877 2,276.85 

29 Jul'08-II 2,700.00 0.1190 0.0896 2,141.14 

30 Jul'08-III 2,900.00 0.1190 0.0897 2,245.34 

31 Jul'08-IV 2,975.00 0.1190 0.0921 2,248.75 

32 Agt'08-I 2,925.00 0.1185 0.0923 2,195.93 

33 Agt'08-II 2,900.00 0.1185 0.0924 2,085.15 

34 Agt'08-III 2,850.00 0.1185 0.0927 2,120.49 
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No Periode 

Harga Saham 

Bank Mandiri Inflasi SBI IHSG 

36 Sep'08-I 2,725.00 0.1214 0.0928 2,022.56 

37 Sep'08-II 2,450.00 0.1214 0.0936 1,804.06 

38 Sep'08-III 2,675.00 0.1214 0.0948 1,891.73 

39 Sep'08-IV 2,625.00 0.1214 0.0957 1,864.09 

40 Sep'08-V 2,300.00 0.1214 0.0971 1,451.67 

41 Oct'08-I 1,875.00 0.1177 0.1039 1,399.42 

42 Oct'08-II 1,480.00 0.1177 0.1066 1,244.86 

43 Oct'08-III 1,480.00 0.1177 0.1075 1,256.70 

44 Oct'08-IV 1,560.00 0.1177 0.1098 1,338.36 

45 Nov'08-I 1,850.00 0.1168 0.1114 1,264.38 

46 Nov'08-II 1,750.00 0.1168 0.1122 1,146.28 

47 Nov'08-III 1,330.00 0.1168 0.1124 1,241.54 

48 Nov'08-IV 1,490.00 0.1168 0.1124 1,202.34 

49 Dec'08-I 1,640.00 0.1106 0.1099 1,262.97 

50 Dec'08-II 1,825.00 0.1106 0.1100 1,348.29 

51 Dec'08-III 2,050.00 0.1106 0.1098 1,340.89 

52 Dec'08-IV 2,025.00 0.1106 0.1098 1,355.41 

53 Dec'08-V 2,025.00 0.1106 0.1085 1,416.67 

54 Jan'09-I 1,950.00 0.0917 0.1083 1,363.88 

55 Jan'09-II 1,950.00 0.0917 0.1033 1,315.58 

56 Jan'09-III 1,780.00 0.0917 0.1003 1,332.67 

57 Jan'09-IV 1,820.00 0.0917 0.1023 1,350.64 

58 Feb'09-I 1,800.00 0.0860 0.0996 1,338.74 

59 Feb'09-II 1,740.00 0.0860 0.0977 1,296.94 

60 Feb'09-III 1,770.00 0.0860 0.0891 1,285.48 

61 Feb'09-IV 1,740.00 0.0860 0.0877 1,286.69 

62 Mar'09-I 1,760.00 0.0792 0.0871 1,327.44 

63 Mar'09-II 1,840.00 0.0792 0.0874 1,360.89 

64 Mar'09-III 1,940.00 0.0792 0.0831 1,462.74 

65 Mar'09-IV 2,150.00 0.0792 0.0821 1,500.36 

66 Mar'09-V 2,375.00 0.0792 0.0811 1,465.75 

67 Apr'09-I 2,150.00 0.0731 0.0787 1,634.79 

68 Apr'09-II 2,475.00 0.0731 0.0772 1,591.34 

69 Apr'09-III 2,450.00 0.0731 0.0764 1,729.58 

70 Apr'09-IV 2,850.00 0.0731 0.0734 1,862.53 

71 May'09-I 2,825.00 0.0604 0.0729 1,750.91 

72 May'09-II 2,650.00 0.0604 0.0726 1,881.71 

73 May'09-III 2,800.00 0.0604 0.0725 1,916.83 

74 May'09-IV 2,975.00 0.0604 0.0700 2,078.93 

75 Jun'09-I 3,575.00 0.0365 0.0696 2,090.94 

76 Jun'09-II 3,300.00 0.0365 0.0698 1,990.47 

77 Jun'09-III 3,225.00 0.0365 0.0695 2,040.19 
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No Periode 

Harga Saham 

Bank Mandiri Inflasi SBI IHSG 

79 Jun'09-V 3,250.00 0.0365 0.0676 2,063.09 

80 Jul'09-I 3,300.00 0.0271 0.0676 2,063.09 

81 Jul'09-II 3,375.00 0.0271 0.0673 2,106.35 

82 Jul'09-III 3,650.00 0.0271 0.0671 2,185.65 

83 Jul'09-IV 4,175.00 0.0271 0.0659 2,323.24 

84 Agt'09-I 3,900.00 0.0275 0.0659 2,349.13 

85 Agt'09-II 3,925.00 0.0275 0.0660 2,386.86 

86 Agt'09-III 4,075.00 0.0275 0.0658 2,333.90 

87 Agt'09-IV 4,150.00 0.0275 0.0656 2,377.25 

88 Agt'09-V 4,125.00 0.0275 0.0655 2,322.74 

89 Sep'09-I 4,525.00 0.0283 0.0651 2,415.95 

90 Sep'09-II 4,525.00 0.0283 0.0648 2,444.58 

91 Sep'09-III 4,825.00 0.0283 0.0648 2,479.85 

92 Okt'09-I 4,875.00 0.0257 0.0647 2,474.40 

93 Okt'09-II 4,875.00 0.0257 0.0647 2,515.81 

94 Okt'09-III 4,700.00 0.0257 0.0648 2,467.95 

95 Okt'09-Iv 4,675.00 0.0257 0.0649 2,367.70 

96 Okt'09-v 4,625.00 0.0257 0.0648 2,395.11 

97 Nov'09-I 4,700.00 0.0241 0.0648 2,426.80 

98 Nov'09-II 4,725.00 0.0241 0.0648 2,487.36 

99 Nov'09-III 4,375.00 0.0241 0.0647 2,393.52 

100 Nov'09-IV 4,600.00 0.0241 0.0646 2,511.54 

101 Des'09-I 4,675.00 0.0278 0.0646 2,519.10 

102 Des'09-II 4,550.00 0.0278 0.0646 2,509.58 

103 Des'09-III 4,550.00 0.0278 0.0646 2,474.88 

104 Des'09-IV 4,700.00 0.0278 0.0646 2,534.36 

(http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BMRI.JK&a=00&b=1&c=2008&d=01&e=1&f=2010&g=w) 
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Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 

 

 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
Harga_Saham 2994.1826

92 
960.5106122 104 

Inflasi .076306 .0349137 104 
SBI .082654 .0147996 104 
IHSG 2046.0129

81 
486.5233578 104 

 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 IHSG, 
Inflasi, 
SBI(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Harga_Saham 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .939(a) .881 .877 336.5652121 .265 

a  Predictors: (Constant), IHSG, Inflasi, SBI 
b  Dependent Variable: Harga_Saham 
 
  

Coefficients(a) 
 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 1354,469 604,383   2,241 ,027 ,193 5,192 

Inflasi -16729,459 2164,266 -,608 -7,730 ,000 ,117 8,568 

SBI - 6079,903 6559,090 -,094 -,927 ,356 ,367 2,723 

IHSG 1,180 ,112 ,598 10,489 ,000   
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Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 

 

Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) Inflasi SBI IHSG (Constant) Inflasi 
1 1 3.801 1.000 .00 .00 .00 .00 
  2 .172 4.706 .00 .10 .00 .05 
  3 .026 12.052 .02 .28 .04 .22 
  4 .002 49.743 .98 .62 .96 .73 

a  Dependent Variable: Harga_Saham 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1434.9329

83 
4306.9868

16 
2994.1826

92 901.4453945 104 

Std. Predicted Value -1.730 1.456 .000 1.000 104 
Standard Error of 
Predicted Value 40.545 100.688 65.189 10.401 104 

Adjusted Predicted Value 1414.6604
00 

4296.2338
87 

2994.6697
40 902.1705683 104 

Residual -
639.99841

31 

673.55169
68 

.0000000 331.6275575 104 

Std. Residual -1.902 2.001 .000 .985 104 
Stud. Residual -1.936 2.047 -.001 1.004 104 
Deleted Residual -

663.59167
48 

705.03161
62 -.4870475 344.2723772 104 

Stud. Deleted Residual -1.964 2.081 .001 1.009 104 
Mahal. Distance .504 8.228 2.971 1.284 104 
Cook's Distance .000 .049 .010 .010 104 
Centered Leverage Value .005 .080 .029 .012 104 

a  Dependent Variable: Harga_Saham 
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Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 

Regression Standardized Residual
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Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 
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 Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 
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 Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 
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Output Deskriptif Dan Regresi SPSS 15.0 
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