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ABSTRACT 

The purpose of this research are to analyze the influence of 

inflation,exchange rate (Rp/USD), and rate of interest toward stock return of 

consumers goods sector in Indonesian Stock Exchange at 2009-2012. This research 

was taken because in the previous research there are still differences betwen the 

result of previous research with existing theory. 

Data that used in this reearch is secondary data. Data have been collected 

from Indonesian Stock Exchange and Bank Indonesia at 2009 -2012. The sample in 

this research is 23 enteprise. Based on value of stock daily prices and listed in IDX 

during the research period.The analisys that used is multiple regressions, clasic 

asumption, and R2. 

The result of t test show that inflation,exchange rate and rate of interest have 

positif influence toward stock return of listed companies in consumer goods industry 

in Indonesian Stock Exchange at 2009-2012. The result of F test show that inflation, 

exchange rate, and rate of interest  provide  significant influence toward stock 

return as simultance. The R2 show as 0,334683 it means that independent variable 

can explain 33,4683 % for variation of dependent variable, and 59,2657% can been 

explained another variable 
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1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil yang akan 

dikonsumsi dimasa depan. Investasi yang memberikan rate of return yang tinggi 

tentunya akan memberikan resiko yang tinggi pula. Tinggi rendahnya risiko suatu 

instrumen terutama yang ada di pasar modal Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi dan politik suatu negara serta kondisi perusahaan itu sendiri. Untuk 

itu,dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, ada baiknya investor melakukan 

analisis terlebih dahulu terhadap instrumen investasi yang akan dipilih. Analisis ini 

dilakukan untuk meminimilkan resiko yang ada. 

Risiko yang dihadapi dalam melakukan investasi dapat berupa resiko sistematis 

(Systemic risk) dan risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko yang 

sifatnya sistematis tidak mungkin bisa dihindari karena risiko ini merupakan bentuk 



dari perubahan perekonomian yang tidak bisa dikendalikan perusahaan. Sedangkan 

risiko yang tidak sistematis bisa diminimumkan risikonya dengan melakukan 

diversifikasi. 

Kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi harga saham pada suatu pasar 

modal. Bodies, kane dan marcus dalam bukunya yang berjudul “invesment” 

mengungkapkan beberapa faktor  makroekonomi yang dapat mempengaruhi harga 

saham, antara lain suku bunga, inlasi, dan nilai tukar. 

Pergerakan suku bunga berdampak pada keinginan konsumen dalam 

berinvestasi. Kenaikan suku bunga akan memicu masyarakat untuk cenderung 

berinvestasi pada bentuk deposito, dari pada berinvestasi di pasar modal yang 

resikonya lebih tinggi. Peningkatan suku bunga dapat diikuti oleh peningkatan harga 

saham. Hal ini dapat terjadi karena adanya harapan bahwa kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba akan meningkat. Sehingga akan dapat meperoleh deviden 

atau return yang lebih besar. Selain itu peningkatan harga saham dapat juga 

disebabkan oleh adanya kemungkinan pasar mengharapkan akan terjadinya 

penurunan suku bunga sehingga index naik. 

Inflasi sebagai faktor makroekonomi yang tidak bisa diprediksi juga 

memberikan dampak terhadap performa saham. Kenaikan inflasi akan menyebabkan 

harga-harga saham keseluruhan naik, hal ini disebabkan karena masyarakat 

meningkatkan permintaanya terhadap portofolio saham dengan harapan harga saham 

akan mengalami kenaikan dimasa yang akan datang. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika semakin memburuk semenjak 

adanya krisis. Hal ini menjadi malapetaka bagi industri-industri di Indonesia, 

terutama bagi perusahaan yang meminjam dana dari luar negeri, mereka harus 

membayar hutang lebih besar, sehingga kinerja perusahaan tersebut akan terlihat 

melemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Pengaruh nilai 

tukar juga berkaitan dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya di 

pasar modal Indonesia. Investor asing menginginkan untuk menanamkan modalnya 

dibursa efek Indonesia pada jumlah tertentu. Para investor asing tentunya akan 

mempertimbangkan secara rasional faktor perubahan nilai tukar mata uang sebagai 

salah satu faktor pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Hal 

ini tentunya akan mempengaruhi harga saham. 



Melihat keadaan seperti ini, ada baiknya dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh faktor makroekonomi (suku bunga, inflasi, dan nilai tukar) terhadap 

performa saham yang diperdagangkan dipasar modal Indonesia. Obyek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia. Menurut Porman (2008), saham-saham perusahaan barang konsumsi 

relatif lebih stabil dalam berbagai kondisi ekonomi dan perusahaan-perusahaan 

barang konsumsi jarang melakukan ekspansi sehingga dapat membagikan dividen 

secara rutin setiap tahun. Hal ini sangat menarik bagi calon investor dan merupakan 

salah satu keuntungan bagi pemegang saham. Kemudian, berdasarkan laporan Badan 

Pusat Statistik bahawa peningkatan produk domestik bruto Indonesia selama periode 

2009-2011, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi atau sumbangan 

terbesar atas peningkatan pertumbuhan ekonomi indonesia.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi,nilai tukar,dan suku bunga baik secara 

simultan maupun parsial, periode sebelumnya terhadap return saham 

perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh antara inflasi, nilai tukar (Rp/USD) dan suku bunga 

periode sebelumnya terhadap return saham perusahaan barang konsumsi 

tahun 2009-2012 yang paling dominan? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah perusahaan 

barang konsumsi sesuai pengelompokan oleh  Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2008-2012. 

2. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian akan 

menggunakan variabel makro seperti suku bunga deposito tahunan bank 

umum, perubahan inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika 

dengan mengambil nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli yang 

dipublikasikan oleh bank Indonesia. 

 



1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh inflasi,nilai tukar,dan suku 

bunga (baik secara parsial maupun simultan), pada periode sebelumnya 

terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

2 Untuk mengetahui dan menganalisa inflasi, nilai tukar (Rp/USD), dan 

suku bunga periode sebelumnya terhadap return saham perusahaan 

barang konsumsi tahun 2009-2012 yang paling dominan? 

2.LANDASAN TEORI 

2.1 SAHAM 

 Saham (Dahlan Siamat,2004) adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian 

modal pada suatu perseroan terbatas. Saham dapat diterbitkan dengan cara atas nama 

atau atas unjuk. Saham dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu saham preferen 

(preferred stock) dan saham biasa (common stock). Perbedaan antara kedua jenis 

saham tersebut antara lain: 

2.2 RETURN 

 Return saham adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh atau cash flow 

yang diantisipasi dari setiap investasi yang dilakukan (Jones, 2007). Return sendiri 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi berupa expected return dan realized 

return. Expected return merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa 

mendatang. Sedangkan realized return merupakan tingkat return  yang telah 

diperoleh investor pada masa lalu (Jones, 2007). Komponen return terdiri dari dua 

jenis yaitu current income dan capital gain. Current income merupakan keuntungan 

yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran 

bunga deposito, bunga obligasi, dividend dan sebagainya. Sedangkan capital gain 

merupakan keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan 

harga beli saham dari suatu instrument, yang berarti bahwa saham tersebut harus 

diperdagangkan di pasar (Jones, 2007).  

2.3 INFLASI 

Menurut Tandelilin (2001) Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya 

peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi 

mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasi. 



Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan maka hal ini 

merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya resiko daya 

beli uang dan resiko penurunan pendapatan riil. Dan metode perhitunganya yang 

digunakan adalah menggunakan Indeks Harga Konsumen. 

  Indeksa Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menujukan tingkat 

harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. IHK 

dihitung berdasarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu 

periode tertentu. Inflasi dapat diperoleh dengan rumus: 

              
          

      
     

2.4 NILAI TUKAR 

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan nilai mata 

uang negara lain (Madura,2006). turunya nilai mata uang suatu negara terhadap mata 

uang negara lain disebut depresiasi, sedangkan  naiknya nilai mata uang suatu 

negara terhadap negara lain disebut apresiasi. Nilai tukar valuta asing menjadi 

penting karena adanya perdagangan terbuka sehingga nilai tukar dapat 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan ini pada 

akhirnya akan mempengaruhi nilai ekuitas suatu perusahaan. Pengaruh nilai tukar 

pada pasar modal di indonesia tercermin dari diperbolehkanya investor asing 

menanamkan modalnya pada saham bursa efek indonesia. Para investor asing 

tentunya akan memperhatikan perubahan nilai tukar karena perubahan nilai tukar 

dapat mempengaruhi return yang mereka terima. 

2.4 SUKU BUNGA 

 Menurut Paul Samuelsen (2006), tingkat suku bunga adalah biaya yang harus 

dibayar pengguna dana terhadap pemilik dana. Tingkat suku bunga merupakan 

ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan atas pengunaan dana dari 

investor. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat suku bunga yang 

ada untuk memutuskan dalam investasi.  

 Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku 

bunga rill. Suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang didalamnya masih 

terkandung unsur inflasi, sedangkan suku bunga rill adalah suku bunga yang telah 

disesuaikan dengan inflasi. Hubungan antara suku bunga rill, suku bunga nominal 

dan inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 



 NI = RI + I          

 NI = Suku bunga nominal 

 RI = suku bunga rill 

 I    = Tingkat inflasi 

2.5 TEORI-TEORI PASAR SAHAM 

2.5.1 Multifactor Model Theory 

Model Multi Faktor (Multi-factor models) yang dikembangkan dengan mengacu 

pada konsep arbitrage pricing theory (APT), didasari atas asumsi bahwa berbagai 

faktor ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada 

return saham. Pada konsep ini, variabel yang mempengaruhi return saham tidak 

hanya indeks pasar, tetapi juga berbagai faktor terkait lainnya. Secara teoritis 

disebutkan dalam model penilaian kinerja saham bahwa terdapat kaitan antara 

perubahan harga saham dengan berbagai faktor yang mewakili aktivitas ekonomi 

riil. Jumlah faktor yang berpengaruh adalah lebih dari satu, dan faktor-faktor yang 

berpengaruh tersebut perlu dicari melalui penelitian empiris (Husnan 2003). Model 

multi faktor tunggal dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut (Bodie, dkk 

2008): 

 Dimana: 

 F = deviasi dari faktor bersama (dengan nilai harapan nol),  

 βi = sensitivitas sekuritas-i terhadap faktor-F,  dan   

 ei = gangguan firm-specific (dengan nilai harapan nol) 

2.5.2 Model Faktor Berdasarkan Variabel Makroekonomi 

Faktor resiko yang mempengaruhi return dari suatu aset didekati dengan 

variabel makroekonomi yang diamati yang dapat diperkirakan oleh para ekonom. 

Faktor-faktor makroekonomi yaitu menjelaskan alasan-alasan yang mendasari 

perubahan-perubahan kas suatu aset dan kemungkinan imbal hasil investasi akan 

berubah sepanjang waktu atau berpengaruh pada semua aset (contohnya PDB, 

jumlah pengangguran, inflasi, nilai tukar, suku bunga jumlah peredaran uang dan 

lain-lain). Model ini menggunakan formulasi sebagai berikut (Bodie, dkk 2008): 

                     

 

   

 

  iiii eFrEr  



 

Rit adalah return dari aset yang diamati untuk periode dan frekuensi tertentu. Fkt 

adalah inovasi dari faktor yang diperoleh dari variabel makroekonomi yang diamati 

pada periode dan frekuensi yang sama dengan return aset. Faktor bik untuk setiap 

aset diestimasi melalui teknik regresi. Penulis akan menggunakan teori ini sebagai 

dasar penelitian akan tetapi untuk variabel independen yang akan digunakan 

memakai waktu t-1 dimana variabel makroekonomi tersebut akan mempengaruhi 

return saham tahun pengamatan (t). 

2.5.3 Teori Pasar Effisien  

Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjual 

belikan produk berupa dana yang bersifat abstrak, sedangkan dalam bentuk 

konkritnya, produk yang diperjual belikan dipasar modal berupa lembar surat–surat 

berharga dibursa efek. Pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani 

aliran dana dari pihak yang memiliki dana (investor), dengan pihak perusahaan yang 

memerlukan dana (untuk ekspansi usaha ataupun untuk memperbaiki struktur modal 

perusahaan) (Husnan, 2003) 

Konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, artinya 

pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan 

telah mencerminkan semua informasi yang tersedia (Jones, 2000). Konsep tersebut 

menyiratkan artinya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga 

keseimbangan yang baru, sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. 

Oleh karena itu, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat 

suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercerminkan dalam penyesuaian 

menuju harga keseimbangan yang baru.(Husnan,2003) 

2.6 Rerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis 

a) Ho1 : Inflasi periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman periode  tahun 2009-2012 

Ha1 : Inflasi periode sebelumnya berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman periode tahun 2009-2012 

b) Ho2 : Nilai tukar Rupiah/US Dollar periode sebelumnya tidak berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman periode tahun 

2009-2012 

Ha2 : Nilai tukar Rupiah/US Dollar periode sebelumnya berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman periode tahun 

2009-2012 

c) Ho3 : Tingkat Suku Bunga periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman periode tahun 2009-2012 

Ha3 : Tingkat Suku Bunga periode sebelumnya berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan makanan dan minuman periode tahun 2009-2012 

d) Ho4 : Tidak ada pengaruh signifkan secara bersama-sama (simultan) variabel 

makro inflasi, suku bunga dan nilai tukar Rupiah/US Dollar periode 

sebelumnya terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman 

periode tahun 2009-2012 

Ha4 : Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan)  variabel 

makro inflasi, suku bunga dan nilai tukar Rupiah/US Dollar periode 

sebelumnya terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman 

periode tahun 2009-2012. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

  Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan makanan dan minuman 

dengan kategori industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di 

Indonesia yang terletak di  Sudirman Central Business Distric (SCBD) Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

3.2 Data Yang Dihimpun 

 Data yang dihimpun sebagai berikut : 



1. Daftar perusahaan yang termasuk dalam sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia dan listing selama periode 2009-2012 

2. Data tingkat inflasi kuartalan yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, kurs 

Rupiah terhadap US Dollar dengan menggunakan kurs tengah akhir bulan 

yang dihimpun  dari Bank Indonesia dan suku bunga deposito bank umum 

yang dipublikasikan Bank Indonesia. Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini diperoleh dari www.finance.yahoo.com ,www.idx.co.id, www.bps.go.id, 

www.bi.go.id. 

3. Harga saham dalam penelitian ini mengunakan harga penutupan harian yang 

akan dihitung secara tahunan selama periode 2009-2012 dari Bursa Efek 

Indonesia dan Pusat Informasi Pasar Modal 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian  ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara, 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi 

data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber 

dokumen, buku-buku, koran, majalah, internet, dan lain-lain. penelitian ini 

mengggunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu memberikan 

penjelasan kausal atau hubungan antar variabel-variabel serta untuk menganalisis 

bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan untuk menguji 

hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain harga saham perusahaan makanan dan minuman, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar, inflasi, dan suku bunga, serta berbagai informasi tambahan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.4 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan software statistik e-views 7.1 

Berikut prosedur dalam analisis data yang dilakukan: 

1. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/


dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas yang 

diperoleh lebih besar dari   = 5%, maka menerima H0 yang artinya residual data 

berdistribusi normal (Winarno, 2009).  

2. Uji Multikoleniaritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien 

korelasi diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan 

sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka di duga tidak terjadi 

masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007). 

3.Uji Heterokedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini 

menggunakan metode uji Arch. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-

Square lebih besar dari   = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada  

heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji 

Lagrange Multiplier (LM). Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari 

  = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). 

3.5 Penentuan Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan 

cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi diantara 

variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya 

penaksiran regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih 

model estimasi regresi dari data panel. Pertama-tama data yang ada diuji dengan 

menggunakan uji chow untuk memilih model regresi antara Common efect atau 



Fixed effect. Jika data tidak lolos uji chow, maka dilanjutkan dengan menggunakan 

uji Hausman untuk memilih model regresi antara Fixed effect atau Random effect 

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Uji t ( Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu Inflasi(t-1), Kurs(t-1), dan BI rate(t-1) terhadap variabel 

dependen yaitu return saham (RS) dengan membandingkan antara probabilitas 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah 

apa  la pro a  l  asnya (s gn f  ans ) ≤ 0,05 ma a  ola  Ho dan s  al  nya 

apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. 

 3.6.2. Uji F (Simultan) 

  Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan 

antara probabilitas (F-statistic) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

3.6.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain 

itu koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk 

mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti. Berhubung 

penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r
2
. Adjusted r

2
 disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual 

data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar 4.2 serta tabel 4.2 sebagai hasil uji normalitas 

bahwa residual data telah terdistribusi normal. 



 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji jarque-berra sebesar 

0,133160 kebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima, artinya bahwa data 

berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinearitas  

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.3, hasil besaran korelasi antar variabel 

independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3, tidak 

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar 

variabel independen yang diatas 0,85 maka diduga data terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel 

inflasi, kurs, dan suku bunga BI rate yaitu tidak adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2009 2012

Observations 109

Mean      -5.37e-15

Median  -0.012143

Maximum  1.398179

Minimum -1.202761

Std. Dev.   0.470327

Skewness   0.296722

Kurtosis   3.731912

Jarque-Bera  4.032414

Probability  0.133160

 RETURN_SAHAM_Y INFLASI_X LNKURS_X 

 

SUKU_BUNGA_X 

RETURN_SAHAM_

Y  1.000000 -0.201914 0.570674 

0.546186 

INFLASI_X -0.201914  1.000000 -0.525734 

 

-0.085421 

LNKURS_X  0.570674 -0.525734  1.000000 0.744487 

SUKU_BUNGA_X 0.546186 -0.085421 0.744487 1.000000 



c.Uji Heterokedasitas 

Berdasarkan uji Arch pada tabel 4.4 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,5243 yang dimana 

nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,5243 > 0,05) yang artinya terima 

Ho atau tidak ada heteroskedastisitas. 

d.Uji Autokolerasi 

Berdasarkan uji LM pada tabel 4.6 yang telah diolah oleh penulis, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui bahwa  

nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,9443 yang dimana nilai tersebut lebih 

besar dari signifikansi 5% (0,9443 > 0,05) yang artinya terima Ho atau tidak ada 

autokorelasi. 

4.2 Penentuan Regresi Data Panel 

Uji Chow 

 

    
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 1.039472 (26,76) 0.4314 

Cross-section Chi-square 32.250562 26 0.1850 

      

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     

     

F-statistic 0.397398     Prob. F(1,79) 0.5303 

Obs*R-squared 0.405420     Prob. Chi-Square(1) 0.5243 

     

     

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.004654     Prob. F(1,104) 0.9457 

Obs*R-squared 0.004877     Prob. Chi-Square(1) 0.9443 

     



Berdasarkan uji chow pada tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai f hitung sebesar 

0.1850 sedangkan f tabel dengan  tingkat signifikasi 5% (0,05),df1 = 26,df2 = 76 

maka f tabel sebesar  1,641775. setelah dibandingkan antara F hitung lebih kecil dari 

F tabel dimana 0,1850 lebih kecil dari 1,641775, maka Ho diterima yang artinya 

menggunakan model common effect lebih baik dibandingkan menggunakan metode 

fixed effect. Kemudian probabilitas dari cross section F sebesar 0,4314 ( lebih besar 

dari 0.05) menunjukan bahwa Ho diterima,yang artinya penelitian menggunakan 

model Common Effect dan tidak melanjutkan kepada uji selanjutnya. 

4.2.1.Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, 

hasil analisis dapat ditunjukan pada tabel 4.7. penelitian ini menggunakan 

model common effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan model common effect. 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 

Berdasarkan hasil regresi metode common effect pada tabel 4.7. dapat 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

RS = -33,95702 + 0,801797 Inflasi t-1 + 3,680287 LnKurs t-1 + 9,953660 Sb t-1 

 Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Koefisien konstanta sebesar 33,95702 artinya jika variabel Inflasi,nilai tukar, dan 

suku bunga sebelum tahun pengamatan bernilai konstan, maka return saham (RS) 

perusahaan Barang Konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan turun sebesar 

33,95702 satuan. 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -33.95702 14.34618 -2.366973 0.0198 

INFLASI_X? 0.801797 4.246748 0.188803 0.8506 

LNKURS_X? 3.680287 1.596243 2.305593 0.0232 

SUKU_BUNGA_X? 9.953660 5.556312 1.791415 0.0762 



b. Koefisien regresi untuk Inflasi sebesar 0,801797 berarti variabel Inflasi 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan perusahaan Barang 

Konsumsi di BEI tahun 2009-2012. Jika Inflasi mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka return saham perusahaan Barang Konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,801797 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi untuk LnKurs sebesar 3,680287 berarti variabel Lnkurs 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan Barang Konsumsi di BEI 

tahun 2009-2012. Jika LnKurs mengalami kenaikan 1 satuan, maka return saham 

perusahaan Barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan mengalami 

peningkatan sebesar 3,680287 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk BI rate sebesar 9,953660 berarti variabel BI rate 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan barang konsumsi di BEI 

tahun 2009-2012. Jika BI rate mengalami kenaikan 1 satuan, maka return saham 

perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan mengalami 

peningkatan sebesar 9,953660 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

4.3.Pengujian Hipotesa 

 4.3.1. Uji t (Parsial) 

Hasil Uji t (Parsial) 

Hipotesis 1 : 

H0 Inflasi sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh terhadap return 

saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi periode tahun 

2009-2012  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -33.95702 14.34618 -2.366973 0.0198 

INFLASI_X? 0.801797 4.246748 0.188803 0.8506 

LNKURS_X? 3.680287 1.596243 2.305593 0.0232 

SUKU_BUNGA_X? 9.953660 5.556312 1.791415 0.0762 



  Ha Inflasi sebelum tahun pengamatan berpengaruh terhadap return saham 

tahun pengamatan pada industri barang konsumsi periode tahun 2009-

2012 

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9 variabel Inflasi sebelum tahun 

pengamatan memiliki probabilitas sebesar 0,8506 jauh diatas tingkat 

signifikansi 5% (0,8506 > 0,05) yang artinya terima Ho dan tolak Ha, 

mengindikasikan bahwa Inflasi sebelum tahun pengamatan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham (RS) secara parsial. 

  Hipotesis 2 : 

H0 Nilai Tukar Rupiah/dollar sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi 

periode tahun 2009-2012  

Ha Nilai Tukar Rupiah/dollar sebelum tahun pengamatan berpengaruh 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi 

periode tahun 2009-2012  

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9 variabel Nilai Tukar Rupiah/dollar 

sebelum tahun pengamatan memiliki probabilitas sebesar 0,0232 jauh dibawah 

tingkat signifikansi 5% (0,0232 < 0,05) yang artinya tolak Ho, 

mengindikasikan bahwa Nilai Tukar Rupiah/dollar sebelum tahun pengamatan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham (RS) secara parsial. 

  Hipotesis 3 : 

H0 Suku bunga deposito sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi 

periode tahun 2009-2012  

Ha Suku bunga deposito sebelum tahun pengamatan berpengaruh terhadap 

return  saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi 

periode tahun 2009-2012  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9 variabel suku bunga deposito sebelum 

tahun pengamatan memiliki probabilitas sebesar 0,0762 diatas tingkat 

signifikansi 5% (0,0762 > 0,05) yang artinya terima Ho dan tolak Ha, 

mengindikasikan bahwa Suku bunga deposito sebelum tahun pengamatan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham (RS) secara 

parsial. 



4.3.2 Uji F (Simultan) 

Hasil Uji F 

Hipotesis 4 : 

H0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

Inflasi,nilai tukar (Rp/USD) dan suku bunga BI rate sebelum tahun 

pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan pada industri 

barang konsumsi periode tahun 2009-2012  

Ha  Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Inflasi,nilai 

tukar (Rp/USD) dan suku bunga BI rate sebelum tahun pengamatan 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi 

periode tahun 2009-2012 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila pro a  l  as (s gn f  ans ) ≤ 0,05 ma a 

tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima 

Ho. Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.9, dapat diketahui nilai dari 

probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini jauh 

dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0,000000 < 0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, 

artinya bahwa variabel Inflasi, nilai tukar(Rp/USD) dan suku bunga BI rate 

sebelum tahun tahun pengamatan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel return saham (RS). 

 

  

 

 

     
R-squared 0.353693     Mean dependent var 0.586098 

Adjusted R-squared 0.334683     S.D. dependent var 0.592657 

S.E. of regression 0.483412     Akaike info criterion 1.421111 

Sum squared resid 23.83610     Schwarz criterion 1.521618 

Log likelihood -71.31888     Hannan-Quinn criter. 1.461847 

F-statistic 18.60654     Durbin-Watson stat 1.707867 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     



4.4 Koefisien Determinasi 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.10, menunjukan bahwa nilai 

adjusted r
2 

sebesar 0,334683 atau 33,4683%. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

Inflasi, nilai tukar(Rp/USD) dan suku bunga sebelum tahun tahun pengamatan 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan return saham (RS) sebesar 33,4683%. 

Sisanya yaitu 0,592657 atau 59,2657% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini seperti Pertumbuhan ekonomi, Jumlah uang 

beredar, Harga minyak dunia, dan varibel internal perusahaan seperti (return on 

asset,current asset, dan earning per share) 

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data 

4.5.1. Pengaruh Inflasi sebelum tahun pengamatan Terhadap Return Saham barang 

konsumsi 

Hasilnya tidak dapat dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1 dengan koefisien 

inflasi sebesar 0,247356 dan tingkat probabilitas sebesar 0,9555. Hubungan yang positif dan 

tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa jika inflasi sebelum tahun pengamatan 

mengalami kenaikan satu satuan, maka return saham tahun pengamatan akan mengalami 

rata-rata kenaikan sebesar 0,247356 satuan selama periode 2009-2012 dengan asumsi 

variabel lain dinyatakan konstan dengan demikian penelitian ini juga tidak dapat didukung 

dengan teori yang ada bahwa inflasi sebelum tahun pengamatan memiliki hubungan yang 

negatif dan signifikan terhadap return saham tahun pengamatan, Dengan demikian 

investor tetap bersikap hati-hati terhadap faktor inflasi sebelum tahun pengamatan 

dikarenakan sektor barang konsumsi merupakan industri investasi yang tahan 

terhadap kondisi-kondisi makroekonomi karena produk-produk yang 

diperdagangkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dimana meskipun terjadi 

inflasi dan harganya mengalami kenaikan, produknya akan selalu dikonsumsi. 

4.5.2 Pengaruh nilai tukar sebelum tahun pengamatan terhadap return saham 

perusahan barang konsumsi 

Penelitian ini tidak berhasil mendukung pernyataan tersebut melalui hasil pengujian 

atas hipotesis 1 dengan koefisien kurs 4.680320  dengan tingkat probabilitas 0,0001. 

Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa jika nilai 

tukar sebelum tahun pengamatan mengalami kenaikan satu satuan, maka return 

saham tahun pengamatan akan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4,680320 

satuan selama periode 2009-2012 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan 



dengan demikian penelitian ini juga tidak dapat didukung dengan teori yang ada 

bahwa inflasi sebelum tahun pengamatan memiliki hubungan yang negatif dan 

signifikan terhadap return saham tahun pengamatan, Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridhan Fadhlir Rahaman 

(2011), Sugeng Raharjo (2010), dan Rayun Sekar Meta (2006) yang menyatakan 

bahwa return saham tidak sensitif pada inflasi dengan arah positif. namun karena 

karakteristik masyarakat indonesia yang konsumtif, kenaikan kurs tersebut tidak 

akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi pada pasar modal 

4.3.3.Pengaruh suku bunga sebelum tahun pengamatan Terhadap Return Saham 

barang konsumsi 

Hasilnya tidak dapat dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1 dengan 

koefisien suku bunga sebesar 9.953660 dan tingkat probabilitas sebesar 0,0762 

Hubungan yang positif dan tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa jika 

suku bunga deposito sebelum tahun pengamatan mengalami kenaikan satu satuan, 

maka return saham tahun pengamatan akan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 

9,953660 satuan selama periode 2009-2012 dengan asumsi variabel lain dinyatakan 

konstan dengan demikian penelitian ini juga tidak dapat didukung dengan teori yang 

ada bahwa suku bunga sebelum tahun pengamatan memiliki hubungan yang negatif 

dan signifikan terhadap return saham tahun pengamatan, Hal ini didukung dengan 

hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak dan 

Kurniasari (2003),Manara (2001) yang menyatakan bahwa variabel suku bunga 

deposito menunjukan hubungan positif terhadap return saham namun tidak 

signifikan. karena tipe investor diindonesia merupakan investor yang senang 

melakukan transaksi saham dalam jangka pendek (trader/spekulan), sehingga 

investor cenderung melakukan aksi profit taking dengan harapan memperoleh 

capital gain yang cukup tinggi dipasar modal dibandingkan berinvestasi pada suku 

bunga deposito. 

 

 

 

 

 

 



5.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.KESIMPULAN 

1. Variabel inflasi sebelum tahu pengamatan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap return saham perusahaan barang konsumsi di BEI 

periode 2009-2012. Return saham tidak sensitif terhadap inflasi dengan arah 

positif yang menunjukan perubahan return saham akan meningkat jika inflsi 

juga meningkat. 

2. Variabel Kurs Valas sebelum tahun pengamatan secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap return saham perusahaan makanan 

dan minuman di BEI periode 2008-2010. Hal ini menunjukan ketika rupiah 

mengalami penguatan terhadap dollar maka perusahaan akan menaiakan 

biaya produksinya sehingga berdampak pada harga penjualan produknya 

yang juga mengalami kenaikan. 

3. Variabel suku bunga sebelum tahun pengamatan secara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap return saham perusahaan 

barang konsumsi di BEI periode 2009-2012.dengan demikian setiap 

kenaikan satu satuan suku bunga sebelum tahun pengamatan akan 

menyebabkan peningkatan return saham tahun pengamatan industri barang 

konsumsi 

4. Dapat disimpulkan bahwa dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima 

Ha. Artinya bahwa variabel inflasi, kurs dan suku bunga sebelum tahun 

pengamatan secara simultan  memiliki pengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan. 

5.2.SARAN 

Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat menambahkan variabel lebih banyak 

lagi, contohnya seperti faktor analisa rasio keuangan perusahaan seperti total asset 

turn over dan earning per share untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang 

dapat mempengaruhi perubahan return saham perusahaan barang konsumsi. Selain 

itu menambah variabel makroekonomi lain seperti jumlah uang beredar, harga 

minyak dunia, serta menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang  dan 

menambahkan sektor perusahaan lainya untuk menguji sektor mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel makroekonomi. 
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