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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 

 

Keyword: inflation, exchange rate, rate of interest, stock price 
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BAB I 

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. 

Berinvestasi pada instrumen saham memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi 

sehingga risiko yang ditimbulkanya pun juga tinggi. Analisis yang harus dilakukan oleh para 

investor meliputi analisis teknikal dan analisis fundamental, dalam melakukan analisis 

teknikal, para investor bisa melihat  tren dari harga saham yang akan dipilih. Sedangkan untuk 
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analisis fundamental, investor perlu melihat kondisi perusahaan itu sendiri. kondisi 

industri,kondisi pasar, serta kondisi perekonomian dimana perusahaan tersebut beroperasi. 

Pasar modal adalah salah satu dari sekian banyak alternatif sumber investasi. Pasar 

modal berfungsi memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh 

sumber pembiayaan jangka panjang yang relatif murah, baik untuk perluasan usaha, 

restrukturisasi atau untuk memobilisasi dana dari masyarakat. Untuk mewujudkan terciptanya 

kredibilitas pasar modal, perlu diperhitungkan faktor-faktor penting yang menentukan 

efisiensi dan kredibilitas pasar modal. Salah satunya adalah dari sisi kebijakan pemerintah 

dalam mengelola ekonomi makro. Variabel ekonomi makro yang mencerminkan alokasi 

pilihan investasi yaitu inflasi, kurs nilai tukar, dan suku bunga. 

Semenjak terjadi krisis ekonomi di Indonesia, keadaan makroekonomi menjadi tidak 

menentu. Tingkat suku bunga mengalami peningkatan,menyebabkan investor lebih tertarik 

pada instrumen  deposito perbankan, sehingga akan berdampak pada pasar modal. Inflasi 

melambung tinggi, dan nilai tukar rupiah terutama terhadap amerika terus merosot. 

Nampaknya krisis ekonomi yang menyerang Indonesia pada tahun 1998 kini mulai terjadi 

lagi. Saat ini tak hanya Indonesia saja, namun negara besar lainya juga terkena dampak dari 

krisis keuangan global. Krisis keuangan  global yang terjadi pada tahun 2007, merupakan 

imbas dari subrime mortgage yang bermula diamerika. Kebijakan bank sentral AS dalam 

menurunkan suku bunga manjadikan pemberi mortgage melupakan risiko gagal bayar. 

Industri properti bersaing untuk memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Ketika bank 

sentral AS menaikan kembali suku bunga, maka suku bunga hutang juga mengalami kenaikan. 

Hal ini berdampak kepada para debitur yang mengalami gagal bayar. Efek dari subrime 
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mortgage di amerika ternyata berimbas pada semua negara sehingga terjadilah krisis global. 

Nikai tukar rupiah sempat mengalami kemerosotan hingga mencapai Rp 12.000/US$. Pada 

tanggal 9-10 oktober 2008, banyak saham yang mengalami suspend akibat kepanikan 

berlebih. Sepertinya krisis keuangan global yang bermula diamerika berdampak terhadap 

perekonomian, dan harga saham pada bursa saham pasar modal diindonesia. Keadaan tersebut 

juga menyebabkan IHSG  terkoreksi cukup dalam. bahkan pada bulan november 2008 index 

menyentuh level terendahnya 1.241.541 (kontan edisi 13 agustus 2008)  

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. 

Pasar modal di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang yang dalam 

perkembanganya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum. Faktor makro 

baik dari dalam maupun luar negri merupakan faktor diluar fundamental perusahaan yang 

mempunyai pengaruh terhadap kondisi pasar modal. Pengaruh tersebut tidak seketika 

mempengaruhi namun secara berlahan dalam jangka panjang. Sebaliknya harga saham akan 

terpengaruh seketika oleh perubahan faktor makro tersebut,yang menyebabkan investor akan 

cepat bereaksi terhadap keputusan investasinya untuk menjual,membeli atau menahan 

sahamnya yang berdampak terhadap return yang akan mereka terima.  

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 
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bunga dapat diikuti oleh peningkatan harga saham Gede Budi Satrio (2005). 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 
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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.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan pengujian mengenai pengaruh 

variabel makroekonomi terhadap return saham yang diterjemahkan ke dalam skripsi yang 

berjudul : 

“Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Return 

Saham Perusahaan Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam mengedukasikan 

perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila suatu indikator ekonomi makro 

tidak bagus maka akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar modal. Tetapi apabila 

suatu indikator ekonomi baik maka akan memberi pengaruh yang baik pula terhadap kondisi 

pasar modal. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mampu 

mempengaruhi kegiatan perusahaan sehari-hari.  
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Banyak peneliti yang melakukan penelitian pada pasar modal dengan menggunakan 

banyak data dibeberapa negara, namun belum ada hasil yang pasti mengenai hubungan 

tersebut, bahkan terkadang hasil dari penelitian yang ada bertentangan dengan teori. 

Kedinamisan suatu pasar yang berbeda di setiap negara dan setiap periode menjadikan hasil 

penelitian yang dilakukan ada yang bertentangan dengan teori yang ada. Pemilihan metode 

analisis juga dapat menghasilkan analisis yang berbeda pada setiap penelitianya. Melihat 

berbagai macam penelitian tentang pasar modal inilah penulis ingin melihat sejauh mana 

variabel-variabel makroekonomi yang diwakili oleh suku bunga, inflasi dan nilai tukar 

mempengaruhi (return) saham pada industri barang konsumsi di BEI periode 2009-2012. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh inflasi periode sebelumnya terhadap return saham 

perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar (Rp/USD) periode sebelumnya terhadap return 

saham perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga periode sebelumnya terhadap return saham 

perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar (Rp/USD), dan suku bunga periode 

sebelumnya terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 2009-

2012? 

Analisis Pengaruh..., Eko Kisworo, Ma.-Ibs, 2013 
 



7 
 

5. 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? 

 

1.4  Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah dalam penelitian ini, maka peneliti perlu 

melakukan 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. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2009-

31 Desember 2012. 

3. Saham yang diperdagangkan merupakan saham aktif. 

4. 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: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh inflasi periode sebelumnya 

terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kurs nilai tukar (Rupiah/US Dollar)  

periode sebelumnya terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 

2009-2012? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh suku bunga periode sebelumnya 

terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 2009-2012? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa inflasi, nilai tukar (Rp/USD), dan suku bunga 

periode sebelumnya terhadap return saham perusahaan barang konsumsi tahun 

2009-2012? 

6. 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? 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Adapun manfat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai variabel makro 

seperti inflasi, suku bunga, kurs valas terhadap return saham perusahaan barang 

konsumsi. 

2. Bagi Perusahaan 
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Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen guna 

meningkatkan investasi perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama di industri 

barang konsumsi 

4. Bagi Pihak Lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan  

referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yang akan disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab I ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, 

pembatasan  masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan 

atas penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

Bab II ini meninjau teori-teori tentang faktor makroekonomi yang 

mempengaruhi harga saham.Bab ini meninjau penelitian-penelitian berkaitan yang telah 

dilakukan sebelumnya, baik diluar negeri maupun di Indonesia. 

Bab III Metodelogi Penulisan 

Mencakup pengumpulan data yang berisi populasi dan pemilihan sampel 
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penelitian, jenis data, hipotesis yang akan diuji, variabel-variabel dalam penelitian, 

estimasi model, pengujian empiris yang meliputi hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terkait, pengolahan data, pengujian asumsi, dan pengujian signifikansi. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang didasarkan pada tahapan-

tahapan pengujian yang telah dijelaskan dalam bab III dan pengungkapan hubungan 

antara variabel dan kesesuaian hasil dengan hipotesis. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi hasil analisa dan pembahasan serta kesimpulan dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. Penulis juga akan menguraikan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi selama penyusunan skripsi ini dan kekurangan-kekurangan dalam penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

Menurut Suad Husnan (2003) pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjual-belikan,baik 

dalam bentuk hutang atau modal sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities,maupun perusahaan swasta. Sedangkan menurut UU Nomor 8 tahun 1995, pasar 

modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkanya, Serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Lebih lanjut, menurut Deddy Marciano (2004) pasar modal 

adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (investors/lenders) dan 

yang membutuhkan dana (perusahaan/emiten). Dalam hal ini lenders akan memberikan 

dananya pada emiten, sedangkan lenders akan memperoleh surat bukti (sekuritas) yang 

memiliki klaim atas aset-aset perusahaan. Lenders yang membutuhkan dana menawarkan 

surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal. 

Umumnya produk-produk (sekuritas) yang ditawarkan dipasar modal adalah saham biasa, 

saham preferen, dan berbagai jenis obligasi,serta produk-prosduk derivatif (right dan waran) 

2.1.1 Fungsi Pasar Modal 

 Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu negara. Peranan pasar modal bagi 

suatu negara dapat dilihat dari lima segi sebagai berikut (Sunariyah,2004) : 
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a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Pasar modal 

memberikan kemudahan dalam transaksi sehingga kedua belah pihak dapat 

melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. 

b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil 

(return) yang diharapkan. 

c. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham 

yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

d. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan suatu perekonomian. 

e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

Kelima aspek tersebut memperlihatkan aspek mikro yang ditinjau dari sisi kepentingan 

pelaku pasar modal. Namun secara makroekonomi, pasar modal mempunyai peranan yang 

lebih luas jangkauanya. Peranan pasar modal dalam perekonomian suatu negara adalah 

(Sunariyah, 2004): 

1. Fungsi tabungan (saving function) 

Para penabung perlu memikirkan alternatif menabung diluar perbankan yaitu pasar 

modal. Surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal memberi jalan yang 

murah dan mudah, tanpa resiko untuk menginvestasikan dananya. 
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2. Fungsi kekayaan (wealth function) 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang 

dan jangka pendek sampai kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali. Cara ini 

lebih baik karena kekayaan dalam bentuk surat berharga tidak mengalami depresiasi 

(penyusutan) seperti aktiva berupa gedung/mobil. 

3. Fungsi likuiditas (liquidity function) 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga bisa dilikuidasi melalui pasar 

modal dengan resiko yang minimal dibandingkan dengan aktiva lain. Proses likuidasi 

surat berharga dengan biaya relatif murah dan lebih cepat. 

4. Fungsi pinjaman (credit funtion) 

Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi dan investasi. Pasar modal 

bagi suatu perekonomian suatu negara merupakan sumber pembiayaan 

pembangunan dari pinjaman yang dihimpun masyarakat. Pemerintah lebih 

mendorong pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang lebih mudah 

dan lebih murah. 

2.1.2 Instrumen Pasar Modal 

  Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) 

yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Instrumen pasar modal yang paling 

umum diperjualbelikan melalaui bursa efek di Indonesia saat ini adalah saham, obligasi,dan 

rights. 
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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: 

1.1 Saham biasa (common stock) 

a. Deviden dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

b. Memiliki hak suara  

c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan  setelah semua 

kewajiban dilunasi. 

1.2 Sahan preferen (preferred stock) 

a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 

b. Tidak memiliki hak suara. 

c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalona 

pengurus 

d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditor apabila perusahan dilikuidasi. 

e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap. 
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 Saham biasa dapat dibedakan dalam berbagai jenis antara lain sebagai berikut 

(Cohen,Jerome dalam Dahlan Siamat 2004): 

a. Saham unggul (blue chips). Yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

besar dan terkenal  yang lebih lama memperlihatkan kemampuanya 

memperoleh keuntungan dan pembagian dividen 

b. Growth stock. Yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik 

penjualanya, perolehan laba, dan pangsa pasarnya mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri. 

c. Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

relatif lebih kecil dan memilik daya tahan meskipun dalam kondisi ekonomi 

yang kurang mendukung. Harga jenis saham ini biasnya berfluktuasi. 

d. Income stock. Yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-

rata pendapatan. 

e. Cyclical stock. Yaitu saham perusahaan yang keuntunganya berfluktuasi dan 

sangat dipengaruhi oleh siklus usaha dan kondisi ekonomi. 

f. Defensif stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil 

dari suatu periode atau kondisi yang menentu dan resesi. 

g. Speculatife stock. Pada dasarnya saham biasa yang diperdagangkan di bursa 

efek merupakan speculatife stock, karena ketika investor membeli saham, 

mereka tidak mengetahui dengan pasti tingkat pengembalian yang mereka 

peroleh. 
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2. Right 

Right (Dahlan Siamat,2004) merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham 

lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. 

3. Obligasi 

Obligasi (Dahlan Siamat,2004) adalah bukti utang dari emiten yang dijamin oleh 

penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainya serta 

pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo. 

 

2.2  Investasi 

  Menurut Sunariyah (2004) Investasi sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan akan 

mendapatkan tingkat pengembalian (return) dimasa yang akan datang. Investor akan terlebih 

dahulu menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan  (expected return) atas 

investasinya di masa yang akan datang. Tentu saja tingkat pengembalian yang investor 

harapkan tidak sepenuhnya dapat tercapai. Hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian 

dalam berinvestasi. Atas berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi inilah, maka investor 

telebih dahulu harus melakukan analisis investasi agar dapat meminimumkan risiko atas 

ketidakpastian yang terjadi. Analisis yang perlu dilakukan dapat meliputi analisis fundamental 

maupun analisis teknikal. 

  Analisis fundamental dapat mencakup analisis terhadap keadaan perekonomian dari 

suatu negara yang dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. setelah analisis 
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perekonomian, investor harus menganalisa kondisi industri dari perusahaan yang akan dipilih. 

Terakhir, investor harus menganalisis kondisi dari perusahaan tersebut. Untuk melihat kondisi 

perusahaan, investor dapat menganalisis rasio-rasio keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

  Investor dipasar modal umumnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investor yang 

melakukan transaksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perdagangan saham 

(capital gain) yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan saham. 

Investor jenis ini memiliki tujuan investasi jangka pendek. Kategori investor yang kedua 

adalah investor yang mengharapkan dividen sebagai sumber penghasilan atau pengembalian 

mereka. Investor jenis ini menggunakan investasi untuk tujuan jangka panjang. 

  Investor yang berinvestasi pada saham perlu mengamati peristiwa yang bisa 

mempengaruhi perubahan harga saham. Perubahan harga saham dapat disebabkan oleh 

adanya permintaan dan penawaraan saham dipasar maupun oleh peristiwa yang berkaitan 

dengan perusahaan. Perubahan harga saham yang terus menerus dari waktu ke waktu akan 

ditangkap oleh para investor sebagai informasi yang dapat mempengaruhi investor dalam 

berinvestasi. 

 Suatu informasi atau peristiwa dapat memberikan dampak, jika informasi tersebut dapat 

mempengaruhi investor untuk melakukan transaksi yang pada akhirnya mampu 

mempengaruhi perubahan harga saham dan volume perdagangan pada suatu pasar modal. 

Informasi yang ada akan menuai reaksi sesuai dengan ekspektasi dan analisis dari investor. 

Reaksi yang terjadi dapat bersifat sementara maupun jangka panjang. Jika terdapat informasi 

suatu perusahaan mampu menghasilkan laba yang bagus, maka sinyal ini dapat digunakan 
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oleh investor untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang. Untuk itu, setiap 

emiten diwajibkan untuk mempublikasikan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan 

keuangan dan besarnya dividen yang dikeluarkan. Dengan dipublikasikanya laporan 

keuangan suatu perusahaan dan selanjutnya menganalissi perusahaan untuk tujuan pemilihan 

investasi. 

 Didalam pasar modal terdapat konsep efisiensi pasar yang menyebutkan bahwa harga 

saham yang ada merupakan cerminan dari seluruh informasi yang tersedia, sehingga informasi 

yang ada akan direspon oleh para investor. Terdapat tiga kategori konsep efisiensi pasar, yaitu 

(Elton,et al:2007) 

1. weak form dimana informasi mengenai harga saham di masa lalu mencerminkan atau 

dapat menjelaskan harga saham sekarang. 

2. Semistrong form dimana informasi publik mengenai perusahaan mencerminkan kondisi 

harga saham sekarang. 

3. Strong form dimana informasi baik yang berupa publik atau privat dari suatu perusahaan 

mencerminkan kondisi harga saham sekarang. 

 Informasi yang baik mengenai suatu perusahaan, menyebabkan harga saham akan 

meningkat, demikian pula sebaliknya jika terdapat informasi yang kurang baik terhadap 

perusahaan, maka akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut. 

 

2.3 Tingkat pengembalian (return) saham 

 Return saham adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh atau cash flow yang 
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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).  

 Capital market theory menjelaskan perilaku investor dalam melakukan pengambilan 

keputusan berinvestasi. Investor akan mempertimbangkan 2 faktor penting dalam mengambil 

keputusan berinvestasi, yaitu besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return) dan resiko. Tingkat pengembalian dari suatu saham dapat diperoleh dari dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan dan capital gain dari selisih harga jual dan harga beli saham. 

 Chris brooks dalam bukunya Introductory econometrics for finance menjelaskan 2 

metode perhitungan return yang diperoleh dari perubahan harga saham, yaitu simple return 

dan continuosly compounded return. Adapun formula perhitungan untuk masing-masing 

metode adalah sebagai berikut: 

 simple return 

 𝑅𝑡 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
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 Contiously compunded return 

 𝑟𝑡 =  ln (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
)         

 Keterangan: 

 Rt  = Simple return pada periode t 

 rt    = Contiuoslly compounded return pada periode t 

 Pt   = Harga saham pada periode t 

 Pt-1 = Harga saham pada periode t-1  

 Investor akan mengambil keputusan untuk membeli suatu saham jika suatu saham 

diprediksi akan meningkat, sehingga investor tersebut akan mendapatkan tingkat 

pengembalian yang melebihi standart minimum return yang mereka tetapkan. Ketika saham 

diprediksi akan naik dan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi 

investor, maka permintaan terhadap saham akan meningkat yang pada akhirnya akan 

meningkatkan harga saham tersebut. Sebaliknya jika suatu saham dipredikasi tidak akan 

memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, maka permintaan akan 

suatu saham akan menurun. Para investor akan cenderung menjual saham yang mereka 

anggap tidak mampu memenuhi tungkat pengembalian yang mereka harapkan. Hal ini dapat 

menyebabkan harga saham turun. 

 

2.4  Risiko (risk) 

 Pertimbangan investor dalam berinvestasi selain pertimbangan dari sisi besarnya tingkat 
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pengembalian yang akan diterima, investor juga mempertimbangkan risiko yang mereka 

hadapi. Resiko adalah ketidakpastian mengenai tingkat pengembalian di masa yang akan 

datang (Bodie et  al: 2007). Resiko yang dihadapi investor erat kaitanya dengan fluktuasi 

harga dari suatu saham. Risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain (Dahlan Siamat: 

2004): 

 a. Risiko Bisnis (business risk) 

 Risiko bisnis adalah risiko yang terjadi karena menurunya kemampuan memperoleh 

laba sehingga akan mengurangi kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen, 

sehingga dapat memicu menurunya harga saham. 

 b. Risiko tingkat bunga (interest risk) 

 Naiknya tingkat suku bunga akan menekan harga surat-surat berharga dipasar modal 

termasuk saham. Investor akan lebih memilih untuk menanamkan dananya pada deposito 

atau tabungan. risiko naiknya tingkat suku bunga akan menurunkan harga-harga dipasar 

modal. 

c. Risiko pasar (market risk) 

 Apabila keadaan pasar sedang Bullish maka pada umumnya harga saham di pasar modal 

akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya jika kondisi pasar sedang lesu 

(bearish) maka harga saham di pasar modal akan mengalami penurunan. Perubahan 

psikologi pasar inilah yang menyebabkan perubahan harga pada instrumen pasar modal 

terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan  perusahaan dalam 

memperoleh laba. 
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d. Risiko likuiditas (liquidity risk) 

 Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk 

dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang signifikan. 

 Pada umumnya, risiko dihitung dari penyimpangan tingkat pengembalian aktual yang 

diterima dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebagai akibat terjadinya 

kemungkinan sukses atau gagalnya investasi yang dilakukan. Risiko dari suatu saham bisa 

diukur dari varian atau standar deviasi. Dengan adanya risiko dari ketidak puasan dalam 

berinvestasi pada saham, maka para investor tidak hanya harus mempertimbangkan tingkat 

pengembalian yang akan mereka terima tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang 

akan mereka hadapi dalam pencapaian tingkat pengembalian tersebut. 

 Risiko investsi dapat dibagi juga menjadi dua, yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan 

risiko tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko sistematis merupakan risiko yang dihadapi 

oleh semua pelaku ekonomi. Risiko sistematis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang 

mempengaruhi semua perusahaan. Sedangkan risiko tidak sistematis merupakan risiko yang 

dihadapi oleh sebagiankecil perusahaan  atau kelompok perusahaan tertentu saja. Risiko tidak 

sistematis dipengaruhi oleh faktor mikro yang terdapat pada perusahaan atau industri tertentu 

seperti adanya perubahan struktur modal. Perubabahnstruktur aktiva, penurunan penjualan, 

sehingga risiko ini hanya mempengaruhi perusahaan itu saja. Risiko tidak sistematis ini bisa 

diminimalkandengan melakukan diversivikasi. 
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2.5  Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

 Pasar modal indonesia sudah telah ada sejak zaman Pemerintahan hindia belanda, 

tepatnya pada tanggal 14 desember 1912 di batavia. Dalam perkembanganya mengalami 

masa-masa sulit akibat beberapa faktor, mulai dari perang dunia I dan perang dunia II hingga 

kepindahan kekuasaan kolonial belanda kepada pemerintah republik indonesia. Selanjutnya 

pihak pemerintah indonesia melakukan pembentukan ulang pasar modal indonesia melalui 

udang-udang no 13. Tahun 1951 yang kemudian dipertegas dengan UU RI No. 15 Tahun  

1952. 

 Dalam dua dasawarsa selanjutnya, perkembangan pasar modal indonesia mengalami 

stagnasi sehubungan dengan dihentikanya kegiatan pasar modal sepanjang dekade 1960an 

hingga pertengahan 1970an. Pada tahun 1977, pemerintah menghidupkan kembali pasar 

modal dengan mencatatkan 13 saham perusahaan penanaman modal asing (PMA). Namun 

,dunia pasar modal baru benar-benar mengalami perkembangan pada sekitar akhir dekade 

1980an, antara lain dengan ditandai dengan pendirian PT Bursa efek Surabaya (BES) pada 

tahun 1989 dan swastanisasi PT Bursa efek Jakarta (BEJ). 

 Penetapan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal juga semakin mengukuhkan peran 

BEJ dan BES sebagai bagian dari self regulatory organization (SRO) pasar modal Indonesia. 

Selain itu, Bursa Efek Jakarta (BEJ) tumbuh pesat berkat sejumlah pencapaian di bidang 

teknologi perdagangan , antara lain dengan ditetapkanya jakarta automated trading system 

(JATS) ditahun 1995, perdagangan tanpa warna di tahun 2001 dan remote trading system pada 

tahun 2002. Sementar itu bursa efek surabaya (BES) mengembangkan pasar obligasi dan 

derivatif. 
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 Pada 30 november 2007, melalui persetujuan para pemegang saham kedua bursa, Bursa 

efek surabaya (BES) digabungkan dengan bursa efek jakarta (BEJ) yang kemudian menjadi 

bursa efek indonesia (BEI). Penggabungan menjadi satu bursa yang terintegrasi ini menandai 

sebuah era baru dalam perkembangan pasar modal indonesia yang diharapkan dapat semakin 

berperan dalam perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan di masa mendatang. 

 

2.6  Indeks Harga Saham Gabungan 

 2.6.1 Definisi  Indeks Harga Saham 

 Menurut Abdul Halim (2003), indeks harga saham merupakan ringkasan pengaruh 

simultan dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama 

kejadian-kejadian ekonomi. Bahkan saat ini, indeks harga saham tidak hanya menampung 

kejadian-kejadian ekonomi saja, tetapi juga menampung kejadian-kejadian sosial, politik, 

dan keamanan. Dengan demikian indeks harga saham dapat dijadikan sebagai barometer 

kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisa statistik atas kondisi 

pasar terakhir (current market). Pengukuran indeks harga saham memerlukan dua macam 

waktu, yaitu waktu dasar dan waktu berlaku. Waktu dasar akan dipakai sebagai 

perbandingan, sedangkan waktu berlaku merupakan waktu dimana kegiatan akan 

diperbandingkan dengan waktu dasar. 

 2.6.2 Jenis Indeks Harga Saham 

 Indeks harga saham mempunyai variasi bentuk penyajian, antara lain 

(Sunariyah,2004): 
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1. Indeks Harga Saham Individual 

Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi 

historis mengenai pergerakan harga masing-masing saham, sampai pada tanggal 

tertentu. Indeks ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran 

kinerja suatu saham dibursa efek. 

2. Indeks Harga Saham Gabungan 

a. Seluruh Saham  

Indeks harga saham gabungan seluruh saham menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham 

yang tercatat dibursa. Indeks saham gabungan seluruh saham selalu 

disesuaikan dengan kejadian-kejadian seperti : initial public offering (IPO), 

right issues, delisting dan konversi. 

b. Kelompok Saham 

Indeks Harga saham kelompok saham menggambarkan suatu rangkain 

informasi historis mengenai pergerakan harga saham kelompok suatu saham. 

Ada beberapa indeks harga saham gabungan kelompok saham di BEI, antara lain: 

1. Indeks Harga Saham Sektoral 

Indeks Harga saham yang dihitung menggunakan harga saham masing-masing 

sektor usaha. Di BEI indeks sektoral terbagi atas sembilan sektor usaha, yaitu: 

a. Sektor usaha primer (ekstraktif) meliputi sektor pertanian dan sektor 

pertambangan. 
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b. Sektor usaha sekunder (manufaktur) meliputi sektor industri dasar dan 

kimia, aneka industri,dan sektor industri barang konsumsi. 

c. Sektor usaha tersier (jasa) meliputi sektor property dan real estate, sektor 

transportasi dan infrastruktur, sektor keuangan, perdagangan, jasa, dan 

investasi. 

2. Indeks LQ 45 (liquid 45) 

 Indeks saham yang dihitung menggunakan saham terpilih berdasarkan 

likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan sekali  (setiap 

awal februari dan agustus) dengan demikian yang termasuk dalam indeks tersebut 

akan selalu berubah. 

3. Indeks JII (Jakarta Islamic Indeks) 

 Indeks saham yang dihitung menggunakan saham yang memenuhi kriteria 

investasi dalam syariat islam. Saham-saham yang masuk dalam JII adalah emiten 

yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat islam. 

 

2.7 Teori Inflasi   

 Inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi yang banyak mendapat perhatian 

dari pakar ekonomi.Secara umum inflasi dapat diartikan kenaikan tingkat harga barang dan 

jasa secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu. Menurut para ahli ekonomi 

pengertian inflasi adalah sebagai berikut: 
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1. Menurut Nopirin 1994 

 Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus 

menerus selama periode tertentu. 

2.      Menurut Samuelson  

 Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum.Jadi tingkat inflasi adalah tingkat 

perubahan harga secara umum. 

3. Menurut Suseno Hg dalam Eni Kurnia 

Inflasi adalah ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang meningkatnya 

harga rata-rata barang dan jasa yang diproduksi pada suatu sistem perekonomian  

4. Menurut Herman (2003) dalam Eni Kurnia,  

Inflasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan harga-harga pada 

umumnya atau turunnya nilai mata uang yang beredar.  .  

5. Menurut Boediono, (2004)  

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat 

adanya kecenderungan  naik yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan 

harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, 

yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. 

6. 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 

Analisis Pengaruh..., Eko Kisworo, Ma.-Ibs, 2013 
 



28 
 

penurunan maka hal ini merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan 

turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan riil. 

Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama 

satu periode tertentu, yaitu (Pratama Rahardja,Mandala Manurung: 2004) 

 a. 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: 

 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
𝐼𝐻𝐾−𝐼𝐻𝐾𝑡−1

𝐼𝐻𝐾𝑡−1
        

b.  Indeks Harga Perdagangan Besar 

 Berbeda dengan metode perhitungan IHK yang mekihat inflasi dari segi konsumen, 

indeks harga perdagangan (IHPB) melihat inflasi dari segi produsen. IHPB menunjukan 

tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip menghitung 

inflasi berdasarkan data IHPB adalah: 

 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
𝐼𝐻𝑃𝐵−𝐼𝐻𝑃𝐵𝑡−1

𝐼𝐻𝑃𝐵𝑡−1
         

 c. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator) 

 Perhitungan inflasi menggunakan IHK dan IHPB mempunyai keterbatasan, karena 

hanya memperhitungkan beberapa ratus barang dari beberapa puluh kota saja. Padahal 

barang yang diproduksi dan dikonsumsi tidak hanya barang yang diperhitungkan saja, 
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namun masih banyak barang yang mungkin belum dimasukan dalam perhitungan  padahal 

barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Kegiatan ekonomi juga tidak terjadi 

dibeberapa kota saja, melainkan diseluruh pelosok tanah air. Untuk itu, untuk 

mendapatkan gambaran inflasi yang mendekati keadaan sebenarnya, maka para ekonom 

menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator) atau disingkat IHI. Untuk menghitung 

IHI kita dapat menggunakan rumus berikut ini: 

 𝐼𝐻𝐼 =  
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
 𝑥 100%       

 Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHI adalah sebagai berikut: 

 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
𝐼𝐻−𝐼𝐻𝐼𝑡−1

𝐼𝐻𝐼𝑡−1
         

             Berdasarkan faktor penyebabnya inflasi dapat dibagi menjadi 2 (Boediono,2004), yaitu: 

a. Inflasi tekanan permintaan (demand-pull inflation) 

Adalah inflasi yang terjadi karena dominanya tekanan permintaan agregat. Tekanan 

permintaan menyebabkan output perekonomian bertambah, sehingga memicu harga 

secara umum yang mengakibatkan adanya inflasi. 

b. Inflasi biaya produksi (cost-push inflation) 

Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. 

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 

inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi yang berasal dari luar 

negeri (imported inflation), (Nopirin, 2004).  

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)  

Analisis Pengaruh..., Eko Kisworo, Ma.-Ibs, 2013 
 



30 
 

Inflasi ini disebabkan oleh adanya shock dari dalam negeri, baik karena tindakan 

masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan 

perekonomian.  

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)  

Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh 

kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang- barang impor yang 

selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih 

belum bisa diproduksi secara domestik 

Ada berbagai cara untuk menggolongkan jenis inflasi, diantaranya dengan cara 

menggolongkan inflasi berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi (Boediono, 2004 ): 

a) Inflasi ringan (< 10% setahun) 

b) Inflasi sedang (10%-30% setahun) 

c) Inflasi berat (30%-100% setahun) 

d) Hiper inflasi (>100% setahun) 

Tingkat laju inflasi pada umumnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau 

masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah 

ekspektasi terhadap laju inflasi di masa yang akan datang. Ekspektasi laju inflasi yang tinggi 

akan mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang dimilikinya menjadi aset 

riil, seperti tanah, rumah, dan barang-barang konsumsi lainya. Begitu pula sebaliknya 

ekspektasi laju inflasi yang rendah akan memberikan insentif terhadap masyarakat untuk 

menabung serta melakukan investasi pada sektor sektor produktif. 
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 Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang dapat merugikan suatu 

perusahaan. Pada dasarnya inflasi yang tinggi tidak disukai oleh para pelaku pasar modal 

karena akan meningkatkan biaya produksi, yang akan berakibat buruk terhadap harga dan 

pendapatan. (Samuelson,2006). 

Para pelaku pasar modal lebih memandang inflasi sebagai suatu resiko yang harus 

dihindari. Pemilik saham dan pelaku pasar modal akan lebih suka melepas saham yang mereka 

miliki ketika inflasi tinggi.   

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa resiko investasi cukup besar sebab 

inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. Selain 

itu pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku mempunyai 

kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan 

membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah 

permintaan secara individual maupun menyeluruh. 

 

2.8 Teori Nilai Tukar  

Menurut Nopirin (2004) nilai tukar merupakan harga pertukaran antara dua mata uang 

yang berbeda dengan perbandingan nilai/harga tertentu.  

Nilai tukar dibedakan menjadi dua (Nopirin, 2004), yaitu nilai tukar nominal dan nilai 

tukar riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara, 

sedangkan nilai tukar riil menunjukkan harga relatif barang dari dua negara. Sistem kurs 
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valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar 

valuta asing. 

Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka 

mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel‐

variabel makroekonomi yang lain.  

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang yaitu 

pendekatan moneter dan pendekatan pasar (Nopirin, 2004). Dalam pendekatan moneter, nilai 

tukar mata uang di definisikan sebagai harga dimana mata uang asing diperjual belikan 

terhadap mata uang domestik dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan 

permintaan uang.  

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai 

cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang 

menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market mechanism) dan 

lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu: 

 (a) Depresiasi (depreciation), adalah penurunan harga mata uang nasional berbagai terhadap 

mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply 

and demand di dalam pasar (market mechanism).  

(b) Appresiasi (appreciation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply 

dan demand di dalam pasar (market mechanism).  
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(c) Devaluasi (devaluation), adalah penurunan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara.  

(d) Revaluasi (revaluation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara. 

Terdapat beberapa pendekatan mengenai hubungan antara harga saham dan nilai tukar 

(Shapiro,1996). yaitu:  

a. Pendekatan neraca pembayaran 

Permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing dopengaruhi oleh perdagangan 

barang dan jasa serta transaksi modal anatar Negara. Jika ekspor lebih besar, maka 

neraca pembayayaran surplus atau positif sehingga permintaan akan mata uang 

domestic meningkat sehingga terjadi apresisi terhadap mata uang domestic. 

Meningkatnya nilai mata uang domestik akan meningkatkan daya beli masyarakat 

sehingga meningkatkan pendapatan suatu perusahaan sehingga akan menaikan nilai 

perusahaan yang pada akhirnya akan menaikan harga saham perusahaan tersebut. 

b. Pendekatan moneter 

Dilihat dari pendekatan moneter, permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing 

dipengaruhi oleh factor-faktor moneter seperti jumlah mata uang yang beredar, 

perbedaan suku bunga dan inflasi dari kedua negara. Banyaknya mata uang domestic 

yang beredar akan menyebabkan kenaikan harga barang domestic, sehingga 

mendorong terjadinya depresiasi mata uang. Penurunan nilai mata uang domestic ini 

akan menurunkan pendapatan perusahaan yang berarti akan menurunkan harga saham 
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dari perusahaan tersebut. 

2.8.1 Teori yang Berkaitan dengan Nilai Tukar 

a) Balance of payment Approach  

Pendekatan ini didasarkan pada pendapat bahwa nilai tukar valuta ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan terhadap valuta tersebut. Adapun alat yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan penawaran dan permintaan tersebut adalah Balance 

of Payment (neraca perdagangan). 

b)  Fisher Effect  

Teori ini diperkenalkan oleh Irving Fishing. Fisher Effect menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga nominal di suatu negara akan sama dengan tingkat suku bunga riil ditambah 

tingkat inflasi di negara itu. Pernyataan tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 

sebagai berikut : Suku Bunga Nominal = Suku Bunga Riil + Tingkat Inflasi. Dengan kata 

lain, tingkat suku bunga nominal di dua negara dapat berbeda karena tingkat inflasi 

mereka berbeda. 

c) International Fisher Effect  

Pendapat ini didasari oleh Fisher Effect, bahwa pergerakan nilai mata uang suatu 

negara di banding negara lain (pergerakan kurs) disebabkan oleh perbedaan suku bunga 

nominal yang ada di kedua negara tersebut.  

Implikasi dari International Fisher Effect adalah bahwa orang tidak bisa menikmati 

keuntungan yang lebih tinggi hanya dengan menanamkan dana mereka ke negara yang 

mempunyai suku bunga 
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2.9  Teori 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 

2.10. Analisis Saham 

Dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua 

pendekatan dasar yakni: 

1) Analisis Teknikal 

Menurut Tandelilin (2001:392), analisis teknikal merupakan teknik untuk 

memperdiksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan 

pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Model analisis teknikal lebih 
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menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan datang berdasarkan  kebiasaan 

di masa lalu (nilai psikologis).  

Di dalam analisis teknikal informasi tentang harga dan volume perdagangan 

merupakan alat utama untuk analisis. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya 

untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan 

indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. 

2) Analisis Fundamental 

Fundamental analysis (analisis fundamental) merupakan analisis mengenai ekonomi, 

industri, dan perusahaan yang menentukan nilai saham perusahaan (Tandelilin, 2001). 

Analisis fundamental memfokuskan pada statistik laporan keuangan perusahaan untuk 

menentukan harga saham dinilai secara tepat. Sebenarnya, dalam menganalisis nilai suatu 

saham akan lengkap jika menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal.  

Analisis fundamental digunakan sebagai penunjuk arah/baromenter jangka panjang 

(long-term point of view). Analisis fundamental melihat perkembangan rasio-rasio 

keuangan dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, market to book value analysis, 

turnover, dan kebijakan keuangan perusahaan dalam melakukan investasi dan pendanaan. 

Selain itu, perkembangan kinerja dan kebijakan dividen dapat melengkapi analisis 

fundamental. 

Kebanyakan informasi fundamental memfokuskan pada statistik ekonomi, indusrtri, 

dan perusahaan. Ada empat konsep dasar dalam melakukan analisis. Pendekatan yang 

digunakan untuk menganalsis sebuah perusahaan dilakukan melalui empat tahap (top-

down analysis) 
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1. melihat kondisi ekonomi secara umum (economic aspect); 

2. melihat kondisi industri (industry aspects); 

3. melihat kondisi perusahaan (company aspects); 

4. melihat nilai saham perusahaan (stock valuation). 

1. Economic Analysis (Analisis Ekonomi) 

Ekonomi dipelajari untuk menentukan kondisi secara makro/keseluruhan 

untuk melihat lingkungan pasar saham pada saat ini kondusif/tepat atau tidak. Apakah 

inflasi perlu diwaspadai? Apakah tingkat bunga cenderung naik atau turun? Berapa 

penghasilan rata-rata masyarakat saat ini yang mampu untuk investasi? Berapa 

konsumsi masyarakat saat ini? Bagaimana neraca pembayaran negara saat ini, defisit 

atau surplus? Apakah money supply saat ini diperbanyak atau dikurangi (tight money 

policy)? Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah hal-hal yang perlu diketahui untuk 

menentukan kondisi ekonomi, apakah kondusif untuk berinvestasi di pasar saham.  

Aspek ekonomi dapat bersifat internasional, regional, dan nasional baik secara  

makro maupun mikro. Lingkungan ekonomi internasional, lingkungan ekonomi 

domestik, dan lingkungan bisnis. Contoh harga minyak dunia; harga emas dunia; 

tingkat bunga dunia, regional dan nasional; inflasi; nilai tukar; kondisi  politik; neraca 

pembayaran; cadangan devisa; dan bencana alam. 

2. Industry Analysis 
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Industri perusahaan jelas mempengaruhi perusahaan. Analisis industri 

merupakan lingkungan industri untuk melihat prospect of industry. Misal, tahun 2006: 

jangka panjang: pertambangan, gas, dan energi; telekomunikasi; jangka menengah: 

infrastruktur dan properti serta pendukungnya; jangka pendek: tergantung fluktuasi 

musiman, seperti pertanian, makanan). Jangka panjang dan menengah digunakan 

untuk real gain, jangka pendek digunakan untuk netting. 

Mengetahui kondisi industri perusahaan amat penting. Walaupun saham yang 

bagus tetapi jika berada dalam industri yang sedang mengalami kesulitan, maka return 

yang diperoleh hanya cukup saja. Ada suatu pepatah yang menyatakan bahwa a weak 

stock in a strong industry is preferable to a strong stock in a weak industry. Jadi, 

saham yang tidak bagus tetapi dalam industri yang bagus lebih menguntungkan 

daripada saham bagus dalam industri buruk. 

3. Company Analysis 

Analisis perusahaan digunakan untuk mengetahui kesehatan finansial 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan 

dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan. ratio keuangan, dan cash flow. 

Rasio-rasio keuangan dihitung dari laporan keuangan. Ada lima kelompok rasio 

keuangan, yaitu profitability  (keuntungan), price (harga), liquidity (likuiditas), 

leverage (hutang), dan efficiency (efisiensi). Untuk melihat kinerja perusahaan melalui 

rasio keuangan, biasanya dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri 

yang sama untuk menentukan posisi perusahaan  apakah "normal" atau “tidak normal.” 
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Selain di bandingkan dengan perusahaan lain, kinerja keuangan juga dapat 

dibandingkan dengan pasar (diwakili dengan indeks).  

Keunggulan analisis fundamental : 

1. Analisis fundamental amat berguna dalam menentukan arah jangka panjang 

2. Lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

3. Bisa menjelaskan lebih tepat mengenai alasan mengapa harga naik atau turun 

4. Mampu memberikan dasar yang logis dalam pengambilan keputusan investasi 

Kelemahan analisis fundamental : 

1. Memakan banyak waktu 

2. Sulit berfungsi pada pasar modal tidak efisien karena asumsi dasarnya adalah 

pasar efisien 

3. Asumsi pasar efisien sulit diterapkan karena informasi dapat sempurna 

berdasarkan atas kualitas dan waktu, tetapi tidak mungkin sama dalam 

persepsi. Fully effisien tidak mungkin terjadi, hanya economically effisien 

(weak-form; semi-strong form; dan strong-form). 

4. Tidak dapat menggambarkan psikologi pasar dan investor saat itu 

5. Tidak fleksibel untuk menentukan periode waktu yang diinginkan 
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2.11 Teori-Teori Pasar Saham 

2.11.1 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)  

2.11.1.1 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 

  iiii eFrEr  
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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): 

Rit= α1+ ∑ bikFkt + eit

K

t-1

 

  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). 

2.11.2 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) 
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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) 

Menurut Eduardus Tandelilin (2001:114) mengklarifikasikan bentuk pasar 

yang efisien kedalam tiga Efficient Market Hypothesis ( EMH ), yaitu : 

1. Efisiensi dalam bentuk lemah (weak form) 

  Efisiensi dalam bentuk lemah berate semua informasi dimasa lalu (histories) 

akan tercermin dalam harga terbentuk sekarang. Implikasinya adalah bahwa investor 

tidak akan bisa mempediksi nilai pasar saham dimasa datang dengan menggunakan 

data histories seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semi strong) 

  Efisiensi dalam bentuk setengah kuat merupakan bentuk efisiensi pasar yang 

lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga saham disamping dipengaruhi 

oleh data pasar (harga dan volume perdagangan masa lalu), juga dipengaruhi oleh 

semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividend, pengumuman stock 

split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan ). 
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3. Efisiensi dalam bentuk kuat (strong form) 

Efisiensi dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak 

dipublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini 

Ada beberapa aspek yang dapat mendorong terciptanya pasar modal yang 

efisien (Jones, 2000), yaitu : 

a. Pasar terdiri dari sejumlah besar investor yang rasional dan berusaha untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal (rational and profit maximizing investor) 

yang secara aktif berpartisipasi dalam pasar dengan mengananalisa, menilai dan 

melakukan perdagangan sekuritas. Para investor dalam pasar merupakan penerima 

harga (price takers) sehingga investor tidak akan dapat mempengaruhi harga 

sekuritas tertentu. 

b. Informasi dapat diperoleh dengan biaya yang murah (costless) dan tersedia untuk 

seluruh pelaku pasar pada waktu yang bersamaan melalui media elektronik dan 

media massa yang kini disediakan bagi investor yang bersedia membayar itu. 

Tentunya hal ini sangat didukung oleh kemajuan pada bidang teknologi informasi. 

c. Munculnya informasi-informasi baru yang relevan serta independen satu sama lain 

yang mengikuti pola random sehingga para investor sulit untuk memperkirakan 

kemunculannya. Investor mungkin tidak dapat memperkirakan kapan perusahaan 

akan mengumumkan perkembangan baru yang signifikan, kapan mata uang akan 

devaluasi, kapan inflasi berfluktusi dan lain-lain 
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     Gambar 2.1 Efficient Market Hypothesis 

 

 

 

  

     Sumber: (Jogiyanto, 2008) 

2.12 Hubungan Variabel Makroekonomi Terhadap Return Saham 

2.12.1 Hubungan Inflasi Terhadap Return Saham  

Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik individu maupun 

perusahaan akibat adanya kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum selama 

periode tertentu. Dengan penurunan daya beli individu dan perusahaan ini maka akan 

mempengaruhi penurunan profitabilitas perusahaan sehingga berpengaruh terhadap 

investasi oleh investor sehingga inflasi dan return saham mempunyai hubungan negatif. 

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa resiko investasi cukup besar sebab 

inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. 

Selain itu pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga  barang-barang atau bahan baku 

mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan 

bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh 

pada penurunan jumlah permintaan secara individual maupun menyeluruh sehingga 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan.  
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Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya 

keuntungan yang diperoleh investor. Di sisi perusahaan, terjadinya peningkatan inflasi, 

di mana peningkatannya dapat dibebankan kepada konsumen, dapat menurunkan 

tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti risiko yang akan dihadapi perusahaan 

akan lebih besar untuk tetap berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan 

terhadap saham akan turun. Inflasi dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan 

sehingga sekuritas di pasar modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti 

inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan return saham (Ishomuddin, 2010). 

2.12.2 Hubungan Nilai Tukar Uang Terhadap Return Saham 

Nilai tukar mata uang (exchange rate) atau sering disebut kurs merupakan harga mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting 

dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca 

transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro-ekonomi yang lainnya. Naik 

turunnya nilai tukar mata uang pada waktu dilakukan transaksi valuta asing, dapat 

terjadi dengan berbagai cara yaitu secara resmi yamg biasa dilakukan oleh pemerintah 

di suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate atau bisa juga 

karena terjadinya tarik menarik antara penawaran dan permintaan di dalam pasar 

(market mechanism). 

Pengamatan nilai tukar mata uang atau kurs sangat penting dilakukan mengingat nilai 

tukar mata uang sangat berperan dalam pembentukan keuntungan bagi perusahaan. 

Pialang saham, investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat berhati–hati dalam 

menentukan posisi beli atau jual jika nilai tukar mata uang tidak stabil. Melemahnya 
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nilai tukar domestik terhadap mata uang asing (seperti Rupiah terhadap US Dollar) 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas menjadi 

tidak punya daya tarik. Dengan demikian secara teoritis, nilai tukar mata uang memiliki 

hubungan negatif dengan return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan 

antara kurs rupiah dan harga saham berlawanan arah, artinya penguatan (turun) kurs 

rupiah terhadap US $ maka akan meningkatkan return  saham dan sebaliknya 

(Tandelilin, 2001) 

2.12.3 Hubungan Suku Bunga Terhadap Return Saham 

Perusahaan yang memutuskan pembiayaan investasinya menggunakan banyak 

leverage, maka kenaikan pada suku bunga akan menaikan biaya modalnya. Kenaikan 

biaya modal ini tentunya akan menurunkan keuntungan perusahaan. Penurunan pada 

keuntungan perusahaan menyebabkan banyak investor untuk menjual sahamnya karena 

dengan adanya penurunan keuntungan perusahaan akan menyebabkan dividen yang 

dibayarkan kepada investor menurun. Karena banyaknya saham perusahaan yang akan 

dijual, maka akan menurunkan harga dari saham tersebut, sehingga tingkat 

pengembalian dari saham juga akan menurun. 

Keynes menerangkan hubungan antara tingkat suku bunga terhadap keputusan investasi. 

Keynes menyebutkan bahwa tingkat suku bunga dan keputusan investasi mempunyai 

pengaruh negatif. Tingkat suku bunga yang tinggi menarik para investor untuk 

menginvestasikan dananya untuk disimpan di bank, dengan kata lain banyak para 

investor yang akan menjual sahamnya sehingga harga saham akan menurun. Hal 

sebaliknya akan terjadi jika tingkat suku bunga mengalami penurunan. Investor akan 
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cenderung menginvestasikan dananya pada saham dari pada harus disimpan di bank 

yang menawarkan tingkat pengembalian yang kecil. Hal ini tentunya akan 

mengakibatkan permintaan terhadap saham akan meningkat sehingga harga saham juga 

turut meningkat. 

Hubungan antara suku bunga dan sektor rill dijelaskan pula oleh fisher dan donbusch. 

Apabila terjadi kenaikan suku bunga maka biaya investasi akan meningkat dan jumlah 

pengeluaran investasi akan menurun sehingga penghasilan perusahaan akan menurun. 

Penurunan pada penghasilan perusahaan akan menyebabkan penghasilan untuk 

pemegang saham akan menurun. Penurunan pada nilai ekuitas akan menyebabkan harga 

saham menurun. 

Faktor suku bunga dalam berinvestasi menjadi pedoman yang penting dalam 

pengambilan keputusan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa tingkat suku bunga 

memiliki hubungan negatif terhadap kinerja saham. Di indonesia perubahan tingkat 

suku bunga dipengaruhi oleh kebijakan moneter pemerintah ,lewat penentuan SBI. 

Untuk itu pergerakan SBI dapat menentukan keputusan berinvestasi para investor. Bila 

pemerintah menetapkan kenaikan tingkat suku bunga melebihi dari expected return 

maka investor akan cenderung menjual saham dan berinvestasi pada deposito atau 

tabungan yang akan memberikan mereka imbal hasil yang lebih tinggi. Begitu pula 

sebaliknya jika pemerintah menetapkan penurunan suku bunga dibawah expected 

return, maka investor akan memilih membeli saham dari pada berinvestasi pada 

sekuritas berpenghasilan tetap seperti deposito atau tabungan. 
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2.13  Penelitian Terdahulu 

 Dimitros Tsoukalas pada tahun 2003 melakukan penelitian yang mengenai pengaruh 

faktor makroekonomi (industrial production, money supply, consumer price index dan 

exchange rate) terhadap harga saham pada emerging Cypriot equity market, hasilnya semua 

variable makro memiliki pengaruh terhadap harga saham. Fifield dkk (2002) melakukan 

penelitiam mengenai pengaruh variable makroekonomi terhadap return saham pada emerging 

stock market,dengan periode penelitian 1987-1996. Variable makroekonomi digolongkan 

kedalam 2 kategori yaitu variable makro local (meliputi: GDP, inflasi, jumlah uang beredar, 

dan suku bunga) dan variable makro global ( meliputi: produksi industry dunia dan inflasi 

dunia). Dengan menggunakan metode regresi, maka diperoleh hasil bahwa baik variable 

makro local maupun variable makro global keduanya mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. 

 Penelitian mengenai factor makroekonomi yang mempengaruhi performa suatu suatu 

saham juga banyak dilakukan diindonesia. Pada tahun 2003, Mudji Utami dan Mudjilah 

Rahayu melakukan penelitian mengenai peranan profitabilitas, suku bunga, inflasi, dan nilai 

tukar dalam mempengaruhi pasar modal Indonesia selama krisis. Penelitian ini mengunakan 

sampel saham yang terdaftar pada bursa efek Indonesia yang terdiri dari 30 perusahaan 

dimana penentuan sampelnya dilakukan dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan 

pada periode tahun 1998 hingga tahun 2000. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan 

profitabilitas, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar secara signifikan mempunyai pengaruh 

negative terhadap perubahan harga saham badan usaha selama periode tersebut. Secara parsial 

hanya suku bunga dan nilai tukar yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga 
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saham. 

 Pada tahun 2005, Muhamad Nazir melakukan penelitian mengenai pengaru suku bunga, 

inflasi. Nilai tukar, dan IHSG terhadap return saham. Data yang diguhakan adalah saham dari 

sector property pada periode januari tahun 2000 hingga November 2004. Dengan 

menggunakan regresi linear berganda, didapatkan hasil bahwa suku bunga SBI, nilai tukar 

dan inflasi mempunyai hubungan yang negative dengan return saham property sedangkan 

IHSG mempunyai hubungan positif dengan return saham property. 

 

2.14  Pengembangan Hipotesis 

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 

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 

Ho3 : Tingkat Suku Bunga periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman periode tahun 2009-2012 
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Ha3 : Tingkat Suku Bunga periode sebelumnya berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman periode tahun 2009-2012 

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. 

2.15  Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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BAB 3 

METODOLOGI 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 Metode 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 
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saham perusahaan makanan dan minuman, nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan suku 

bunga, serta berbagai informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.2.1 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 

3.2.2. Metode pengambilan sampel 

 Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan 

dikenai generalisasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan 

diteliti (Ghozali, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang masuk dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia selama 

peride tahun 2009 sampai dengan 2012.  

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang diambil dengan 
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maksud atau tujuan tertentu (Sekaran, 2010). Pengambilan sampel dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

masuk ke dalam sektor industri barang konsumsi sesuai pengelompokan oleh  

Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2008-

31 Desember 2012. 

3. Aktif dalam perdagangan dan bukan merupakan saham tidur 

4. Perusahaan memiliki informasi tentang harga saham (closing price) harian 

sehingga akan diolah penulis menjadi return saham tahunan sesuai dengan rumus 

perhitungan yang tersedia. 

 

3.3  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Dalam menghitung tingkat 

pengembalian suatu saham, penulis menggunakan perhitungan tingkat pengembalian 

saham dengan menggunakan metode Continuauos compounding dengan formula sebagai 

berikut: 

 𝑟𝑡 =  ln (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
)        (3.1) 
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 Keterangan: 

 rt    = Contiuoslly compounded return pada periode t 

 Pt   = Harga saham pada periode t 

 Pt-1 = Harga saham pada periode t-1  

 Dari formula diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian suatu saham berasal 

dari capital gain yang biasa didapat oleh investor karena adanya perubahan harga saham. 

Data harga saham yang digunakan adalah data dari harga penutupan (closing price) yang 

diambil secara bulanan pada periode Desember 2007- desember 2011 

3.3.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1. Suku Bunga Deposito  

 Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga deposito 

1 tahunan. Definisi oprasional yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat suku bunga 

deposito bank umum yang dipublikasikan Bank Indonesia setelah disesuaikan dengan 

tingkat inflasi pada setiap akhir tahun. 

 NI = RI + I           (3.2)                       

 NI=Suku bunga nominal                  

 RI = suku bunga rill                           

 I    = Tingkat inflasi                                  
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(Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga nominal, dimana suku 

bunga nominal merupakan suku bunga setelah disesuaiakan dengan tingkat inflasi)  

2. Tingkat Inflasi 

 Dalam penelitian ini, data inflasi yang digunakan adalah perubahan laju inflasi 

bulanan yang dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). Inflasi tiap bulan dapat 

dihitung dengan formula: 

 Inflasi = IHK – IHKt-1 / IHKt-1      (3.3) 

 Setelah menghitung inflasi tiap bulan, selanjutnya menghitung perubahan laju inflasi, 

dengan formula sebagai berikut: 

 Inflasi t = INFt – INFt-1 / INFt-1      (3.4)  

Keterangan:  

Inflasi t = Perubahan laju inflasi pada periode t 

INFt  = Imflasi pada periode t 

INF t-1  = Inflasi pada periode t-1 

2. Nilai Tukar 

 Dalam penelitian ini, data nilai tukar yang digunakan adalah perubahan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar amerika. Nilai kurs yang digunakan adalah nilai tengah antara kurs 

beli dan kurs jual. 

 KURS t = ERt + ERt-1 / 2        (3.5) 
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 Keterangan: 

 KURS t = Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika pada periode t 

 ERt  = Nilai tukar rupiah terhada dollar amerika periode t 

 ERt-1  = Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika periode t-1 

 Data tersebut diperoleh dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika pada setiap 

akhir bulanan pada desember 2007- desember 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia  

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Sumber : Data diolah penulis 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Statistik 

Return Saham Return saham 

adalah sesuatu 

yang diharapkan 

akan diperoleh atau 

cash flow yang 

diantisipasi dari 

setiap investasi 

yang dilakukan 

(Jones, 2007) 

rt = ln [pt / pt-1]  

Keterangan : 

rt    = Contiuoslly compounded 

return pada periode t                   

Pt   = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1  

(Harga saham yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah harga saham 

penutupan harian yang dihitung 

Rasio 
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secara tahunan selama periode 2009-

2012) 

Inflasi Inflasi merupakan 

kecenderungan 

terjadinya 

peningkatan harga 

produk-produk 

secara keseluruhan. 

(Tandelilin,2004) 

 

 

Dimana: 

IHKt = Indeks Harga Konsumen 

tahun ini 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen 

tahun lalu 

(Data tingkat inflasi yang digunakan 

secara tahunan yang diolah dari data 

laporan Bank Indonesia selama 

periode 2009-2012) 

Rasio 

Kurs Valas 

(Rp/USD) 

Nilai tukar adalah 

nilai mata uang 

suatu negara yang 

diukur dengan nilai 

mata uang negara 

Nilai tukar yang digunakan adalah 

nilai rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat setiap akhir tahun 

dikarenakan mata uang USD 

merupakan kurs yang sering 

Rasio 
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lain 

(Madura,2006).  

 

digunakan dalam transaksi 

internasional. 

(Data yang digunakan adalah Nilai 

tengah antara kurs jual dan beli pada 

akhir bulan dan diolah oleh penulis 

secara kuartalan yang berasal dari 

Bank Indonesia. (Nilai Nominal)) 

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 

NI = RI + I                            

NI=Suku bunga nominal                 

RI = suku bunga rill                          

I    = Tingkat inflasi                                 

(Suku bunga yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah suku bunga 

nominal, dimana suku bunga 

nominal merupakan suku bunga 

yang dihitung setelah disesuaikan 

oleh tingkat inflasi) 

Rasio 
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3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dimana mencari informasi 

atau data yang bisa berasal dari catatan, transkip, buku, laporan keuangan, surat kabar, 

majalah, internet dan sebagainya. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder dimana data-data historis yang diperoleh bersumber dari 

catatan dan data yang dipublikasikan oleh BEI, www.finance.yahoo.com, dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data). 

Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut 

waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh sebab itu, data panel 

memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tersebut, yaitu terdiri atas beberapa 

objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2009). 

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft excel dan kemudian diolah 

dengan program software EViews (Econometric Views) versi 7 yang merupakan 

program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisa statistika dan 

ekonometri. 

pengunaan dana 

dari investor 
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Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mendeteksi data dengan 

adanya outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk sebagian variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2005). 

3.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah residual sebuah model 

yang dihasilkan dari persamaan regresi telah terdistribusi normal. uji signifikansi 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel indeppenden melalui uji t hanya akan 

valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. ada beberapa 

metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau 

tidak. metode itu antara lain melalui histogram dan uji yang dikembangkan oleh jarque 

bera. 

a. Histogram Residual 

Histogram merupakn metode sederhana yang bisa digunakan untuk mendeteksi 

apakah residual terdistribusi normal atau tidak. jika hisrogram residual mempunyai 

grafik simetris, maka bisa dikatakan bahwa residual ,mempunyai pola distribusi normal. 

histogram dari distribusi normal berbentuk seperti lonceng. apabila grafik histogram 

tersebut dibagi dua dan mempunyai bagian yang sama maka residual telah terdistribusi 

normal. 
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b. Uji Jarque-Bera 

Uji  normalitas secara formal bisa dilakukan dengan uji jarque-bera. Uji statistik 

jarque-bera ini menggunakan perhitungan skweness dan kurtosis. adapun formula uji 

statistik jarque-bera adalah sebagai berikut: 

  JB = n [s² / 6 + (k-3)² / 24 ]      (3.6) 

 Keterangan: 

 S = Koefisisen skweness 

 K = Koefisien kurtosis 

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal, maka nilai koefisien S = 0 dan  K = 

3. maka residual akan dinyatakan terdistribusi normal ketika nilai statistik jarque-bera 

sama dengan nol. Adapun hipotesis dari uji jarque bera adalah sebagai berikut: 

Ho : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Tolak Ho jika probabilitas dari jarque-bera kurang dari tingkat signifikansi (p-value < 

alfa). 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan uji jerque-bera untuk melakukan 

uji normalitas terhadap residual dari model. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Metode ordinary least square dibangun berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: 

 1. Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah linear 

dalam parameter. 

 2.Variabel independen tidak stokastik 

3. Nilai harapan (expected value) atau rata-rata dari variabel gangguan (error) 

adalah nol, atau dapat dinyatakan: 

   E( et / xt ) = 0      `  (3.7) 

4. Variabel dari variabel gangguan (error) adalah sama (homoskedastis),dapat 

dinyatakan dengan: 

    Var ( ei / Xi ) = σ²       (3.8) 

5.  Tidak ada serial korelasi antara error dapat dinyatakan dengan: 

  Cov (ei,ej / Xi, Xj) = 0      (3.9)  

6.  Variabel gangguan (error) terdistribusi normal 

 e ~ N(0, σ²)        (3.10) 

Asumsi 1 sampai 5 dikenal dengan model linear klasik. dengan memenuhi asumsi-

asumsi diatas, maka model akan menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (best 

linear unbiased estimator) yaitu estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian 
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yang minimum. estimator dikatakan mempunyai sifat yang BLUE jika memenuhi 

kriteria sebagai berikut (Agus Widarjono: 2007) : 

1. Estimator adalah linear, yaitu linear terhadap variabel stokastik sebagai variable 

independen. 

 2. Estimator tidak bias, yaitu rata-rata atau nilai harapan sama dengan nilai yang 

sebenarnya. 

3. Estimator mempunyai varian yang minimum. estimator yang tidak bias dengan varian 

minimum disebut estimator yang efisien. 

Pengujian terhadap asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah persamaan 

regresi yang dihasilkan merupakan estimasi terbaik atau BLUE. uji asumsi klasik 

dilakukan dengan mengetahui  adanya kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi 

klasik. uji yang dilakukan adalah uji heteroskedatis, uji autokorelasi dan uji 

multikolinearitas. 

3.4.2.1 Uji Heteroskedastis 

Pada asumsi keempat disebutkan bahwa dari error adalah sama atau konstan. asumsi 

ini disebut homoskedastis. ketika varian dari error tidak konstan, maka akan terjadi 

heteroskedastis didalam error tersebut. konsekuensi adanya heteroskedastis terhadap 

model regresi adalah sebagai berikut: 
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1. Estimator yang dihasilkan akan tetap konsisten, namun estimator tersebut tidak lagi 

efisien. artinya ada varian yang memiliki error lebih kecil dari estimator yang dihasilkan 

pada persamaan regresi yang mengandung heteroskedastis. 

2. Estimator yang dihasilkan dari persamaan regresi yang memiliki sifat heteroskedastis 

tidak lagi akurat. hal ini menyebabkan hipotesis yang dihasilkan dengan menggunakan 

standar eror ini menjadi tidak akurat. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastis dalam model, bisa digunakan cara uji 

informal maupun uji formal. uji informal untuk mengetahui adanya heteroskedastis adalah 

dengan mendeteksi pola residual dari sebuah grafik. jika resudual mempunyai varian yang 

sama (homoskedastis) maka kita tidak mempunyai pola yang pasti dari residual. sebaliknya 

jika ada pola tertentu dalam residual, maka terdapat heteroskedastis. cara uji formal dalam 

mendeteksi heteroskedastis bisa dilakukan dengan metode uji white. adapun langkah dalam 

melakukan uji white adalah sebagai berikut: 

1. Estimasi persamaan dengan melakukan regresi, dan dapatkan residualnya. misalnya 

hasil regresi adalah sebagai berikut:  

 yt = β1 + β2 x2t  + β3 x3t + ut        (3.10) 

2. Selanjutnya lakukan regresi auxiliary: 

 ut² = α1 + α2x2t + α3x3t + α4x²2t + α5x3t + α6x2tx3t + ut   (3.11) 

3. Merumuskan hipotesis pada uji white 

 Ho : Tidak ada heteroskedastis 

Analisis Pengaruh..., Eko Kisworo, Ma.-Ibs, 2013 
 



65 
 

 Ha : Ada heteroskedastis 

Uji white didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R2 yang akan mengikuti 

pola chi-squares dengan degree of fredom sebanyak variabel independen tidak termasuk 

konstanta dalam regresi auxilary. nilai hitung statistik chi-squares dapat dicari dengan 

formula:  

 nR² = xdt         (3.12) 

4. Jika nilai dari chi-square hitung lebih besar dari chi-square kritis, dengan tingkat 

signifikansi tertentu (σ) maka tolak Ho atau artinya terdapat heteroskedastis dalam 

model. adanya heteroskedastis atau tidak juga bisa dilihat dari probabilitas chi-square. 

jika probabilitas chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi (σ), maka tolak Ho 

yang artinya ada heteroskedastis dalam model. 

 Jika didalam model terdapat masalah heteroskedastis, maka dapat diatasi dengan 

beberapa cara antara lain dengan metode generrelaized least square dan dengan metode 

white. generelaized least square biasanya digunakan ketika varian dari variabel gangguan 

telah diketahui, sedangkan metode white mengembangkan heteroscedasticity- corrected 

standart error. softwear e-views 7.1 telah menyediakan metode white untuk mengatasi 

masalah heteroskedastis ini. 

3.4.2.2 Uji Autokorelasi 

 Model yang didalamnya terdapat autokorelasi berarti melanggar asumsi kelima, 

dimana asumsi tersebut meyatakan bahwa error tidak berkorelasi antara satu observasi 
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dengan observasi lainya. adanya korelasi antara error menyebabkan timbulnya 

aurokorelasi. konsekuensi yang ditimbulkan karena adanya autokorelasi adalah: 

1. Estimator yang dihasilkan konsisten, namun tidak efisien. terdapat estimator lain yang 

memiliki varian yang lebih kecil dari estimator yang terdapat auto korelasi. 

2. Standart error yang dihasilkan yang memiliki error yang berautokorelasi menjadi tidak 

lagi akurat. hal ini menyebabkan uji hipotesis yang menggunakan standart error menjadi 

akurat. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan 

menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange 

Multiplier (LM) ini sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-

square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

 

3.4.2.3 Uji multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi 

terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Model regresi yang BLUE semestinya 

tidak mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan cara 

1. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. 
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2. Melihat apabila R² tinggi namun tidak ada atau sedikit t-statistik yang signifikan. 

3. Melakukan regresi antar satu variabel independen dengan variabel independen 

lainya.jika hasil R² tinggi maka ada kemungkinan terdapat multikolinearitas. 

4. Menggunakan VIF (variance inflanatory factor) 

Jika VIF < 5, artinya tidak ada multikolinearitas. 

Jika 5 < VIF < 10 artinya ada multikolinearitas moderat 

Jika VIF >10 ada multikolinearitas yang tinggi 

5. Menggunakan eigen value (k) 

Jika k < 100, artinya tidak ada multikolinearitas 

Jika 100 < k < 10.000, artinya da multikolineritas moderat 

Jika k > 100 ada multikolinearitas yang tinggi. 

6. Menggunakan condition index (CI) 

Jika CI < 10, artinya tidak ada multikolinearitas 

Jika 10 < CI < 100, artinya ada multikolinearitas moderat 

Jika CI > 100 ada multikolinearitas yang tinggi. 

Dengan penelitian kali ini, penulis akan menguji, multikolinearitas pada model dengan 

menggunakan VIF, eigen value (k) dan condition index dengan menggunakan bantuan 

program e-views 7. jika dalam suatu model ada multikolinearitas, maka dapat diatasi 

dengan berbagai cara antara lain: 
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a. Mengurangi variabel independen yang mempunyai hubungan linear dengan 

variabel independen lain. 

b. Mengubah bentuk model 

c. Memilih sampel baru 

 

3.4.3  Permodelan Data Panel 

  Terdapat beberapa teknik dalam mengestimasi parameter model dengan data panel 

yaitu ordinary least square (common effect),fixed effect, dan random effect (Nachrowi dan 

Usman,2006). Metode ordinary least square merupakan teknik yang mengkombinasikan 

data cross section dan time series (pool data). Dengan hanya menggabungkan data tersebut 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode ini 

untuk mengestimasi model data panel. 

 Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). 

Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap 

antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono,2007). 

 Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (common effect atau fixed effect) dengan hipotesis: 
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 Ho : menggunakan model Common Effect 

 H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa variabel 

dummy atau fixed effect Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah sebaiknya 

menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan 

dengan metode Fixed Effet dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F hitung lebih kecil 

dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0.05 maka terima Ho yang 

artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima maka selesai sampai di uji 

chow saja. Namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis 

 Ho : menggunakan model random effect 

 H1 : menggunakan model fixed effect  

 Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect atau Random Effect. Uji hausman ini didasarkan pada ide bahwa least 

square Dummy variable (LSDV) didalam metode Fixed Effect dan Generalized Least 

Square (GLS) adalah effisien sedangkan metode OLS tidak efisisen. Oleh karena itu, uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi square hitung lebih kecil 
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dari chi square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random effect. 

Jika Ho diterima, maka selesai sampai uji Hausman saja 

 3.4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen maka analisi itu adalah analisis regresi linier berganda. Jika 

pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel independen. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sunyoto,2009). Untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dalam 

penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut: 

 Return saham it = bo + b1INFt-1 + b2KURSt-1 + b3BIRTt-1 + ei-t  (3.13) 

 Keterangan: 

 Return sahami,t = Return saham perusahaan i pada periode t 

  bo  = Konstanta 

 b1,b2,b3  = koefisien regresi untuk INF,KURS,BIRATE 

 INFt-1  = Inflasi pada periode sebelumnya (t-1) 

 KURSt-1 =Kurs valas pada periode sebelumnya (t-1) 
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 BIRTt-1  =Suku bunga BI rate periode sebelumnya (t-1) 

 ei,t  =Variabel Pengganggu 

 

3.4.4  Teknik Pengujian Hipotesis 

 3.4.4.1 Uji t 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependenya. Hipotesa untuk melakukan uji t pada penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Ho : Variabel independen x tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

Ha : Variabel independen x berpengaruh negative terhadap variabel dependen 

 Untuk mengetahui apakah Ho ditolak atau gagal ditolak maka perlu dibandingkan antara 

niali t-statistik dengan t kritis, atau probabilita t-statistik (p-value) masing-masing 

variabel independen dengan alpha (α). 

Tolak Ho jika t-statistik > t-kritis, atau 

Tolak Ho, jika p-value < α 

 Berdasarkan teori yang ada sebelumnya, maka hipotesis untuk masing-masing 

variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis yang berkaitan dengan tingkat suku bunga 
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Ho : β1 ≥ 0 

Ha : β1 < 0 

b. Hipotesis yang berkaitan dengan tingkat inflasi 

Ho : β2 ≥ 0 

Ha : β2 < 0 

c. Hipotesis yang berkaitan dengan nilai tukar 

Ho : β3 ≥ 0 

Ha : β3 < 0 

3.4.4.2 Uji f 

 Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependenya. Hipotesa untuk melakukan uji f adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap    

variabel dependen. 

Ha : Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk mengetahui apakah Ho ditolak atau gagal ditolak maka perlu dibandingkan antara 

nilai f-statistik dengan f-kritis, atau probabilita f statistic (p-value) masing-masing 

independen variabel dengan alpha (α) 
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 Tolak Ho, jika f-statistik > f-kritis 

 Tolak Ho, jika P-value < α 

3.4.4.3 Uji R squared ( R²) 

  R² dikenal dengan coefficient of determination tau coefficient of explanation. R² 

menjelaskan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independenya dalam model. Nilai R² berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 

angka 1 maka model dikatakan semakin baik., karena variabel dependen dapat dijelaskan 

oleh variabel independenya. 

3.4.4.4 Uji adjusted R-squared 

 Nilai adjusted R-squared tidak  akan pernah melebihi R-squared , bahkan dapat turun 

jika kita memasukan satu variabel yang tidak perlu ke dalam model. Adjusted R-squared 

mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka model tersebut 

dikatakan semakin baik karena hal ini berarti bahwa variabel independen yang dugunakan 

mampu menjelaskan hamper 100% dari variasi  dalam variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal 

atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di 

Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan 

pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan 

pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah 

kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan 

operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah RI mengaktifkan 

kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah 

(www.idx.co.id). 

Bursa Efek atau pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Di Indonesia, Bursa Efek dikenal 

dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan merupakan tempat beraktifitasnya pasar modal di 

Indonesia yang berfungsi menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran.  

Analisis Pengaruh..., Eko Kisworo, Ma.-Ibs, 2013 
 

http://www.idx.co.id/


75 
 

 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang 

konsumsi yang listing di BEI periode 2009 sampai dengan 2012 dan selalu aktif 

diperdagangkan. Dari total keseluruhan perusahaan yang ada dan setelah memenuhi kriteria 

pemilihan sampel yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 28 perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 

Sampel Perusahaan Industri Barang Konsumsi  di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012 

No Kode Nama Perusahaan 

    Food and Baverages 

1 ADES Akasha Wira International Tbk 

2 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

5 MYOR Mayora Indah Tbk 

6 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

7 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 
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8 STTP Siantar Top Tbk 

9 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

10 ULTJ  Ultra Jaya Milk Tbk 

  Tobacco Manufacturers 

11 RMBA Bentoel International Investama Tbk 

12 GGRM Gudang Garam Tbk 

13 HMSP HM Sampoerna Tbk 

  Pharmaceuticals 

14 SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk 

15 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 

16 INAF Indofarma Tbk 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk 

18 KAEF Kimia Farma Tbk 

19 MERK Merck Tbk 

20 PYFA Pyridam Farma Tbk 

21 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 
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22 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 

  Cosmetics and Household 

23 TCID Mandom Indonesia Tbk 

24 MRAT Mustika Ratu Tbk 

25 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

  Houseware 

26 KICI Kedaung Indah Can Tbk 

27 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 

28 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

Alasan digunakannya industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek 

penelitian dikarenakan saham-saham perusahaan barang konsumsi relatif lebih stabil dalam 

berbagai kondisi ekonomi dan perusahaan yang tergolong dalam sektor industri barang 

konsumsi jarang melakukan ekspansi sehingga dapat membagikan dividen secara rutin setiap 

tahun (Porman, 2008). Hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi pemegang saham dan 

hal yang cukup menarik bagi calon investor. 

 Alasan selanjutnya, dikutip dari sebuah website (www.analisisdaily.com), menteri 

perindustrian mengatakan dalam situs tersebut bahwa industri barang konsumsi menjadi 
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sektor yang paling cepat pulih dalam menghadapi krisis keuangan global karena kebutuhan 

terhadap makanan dan minuman akan terus ada selama manusia itu sendiri masih hidup. 

 Kemudian alasan terakhir adalah berdasarkan data yang dipublikasikan oleh 

(www.bps.go.id) selama periode penelitian antara tahun 2009-2012, konsumsi rumah tangga 

memberikan kontribusi terbesar dalam perumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. 

Kemudian alasan terakhir pemilihan obyek, dikutip dari sebuah situs perkumpulan gabungan 

perusahaan barang konsumsi (www.gapmmi.or.id), menyebutkan volume penjualan industri 

barang konsumsi di dalam negeri terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2010. Semakin 

meningkatnya volume penjualan di dalam negeri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, 

menandakan bahwa minat konsumsi masyarakat yang tinggi, ditunjang pula dari naiknya 

pendapatan masyarakat, banyak inovasi produk yang dihasilkan perusahaan barang konsumsi, 

jumlah penduduk yang semakin meningkat dan juga banyaknya hari raya keagamaan yang 

membuat minat konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Kemudian sinyal positif dari 

peningkatan volume penjualan di dalam negeri tersebut, berarti perusahaan-perusahaan 

barang konsumsi secara umum mempunyai kinerja perusahaan yang bagus dan hal ini bisa 

menarik minat calon investor untuk berinvestasi di industri barang konsumsi di Indonesia. 

 Bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan barang konsumsi secara umum 

memiliki kinerja perusahaan yang bagus pada rentan periode 2008 hingga 2012. Perusahaan 

barang konsumsi secara umum merupakan salah satu industri yang mampu memberikan 

pengaruh dalam pertumbuhan perekonomian. Selain itu, industri barang konsumsi mampu 

berkembang dan bisa bersaing dengan industri lainnya, Hal ini mengindikasikan bahwa 

industri barang konsumsi mampu memberikan keuntungan yang cukup baik dari setiap 

penjualan yang dilakukannya. 
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif 

 
RETURN_SAHAM

_Y INFLASI_X KURS_X 
SUKU_BUNGA_

X 
 Mean 0.578912   0.044944  9.145856  0.084640 

 Median 0.460178 0.043000 9.114353 0.072000 

 Maximum 2.560753  0.069600 9.247446 0.106900 

 Minimum -0.490917  0.027800 9.080174 0.069600 

 Std. Dev.  0.587505 0.015548 0.061810 0.015134 

 Skewness 1.218242 0.690523 0.737932 0.388793 

 Kurtosis  4.880463 2.024428 2.112428 1.524465 

(sumber: olahan penulis) 

a.  Rata-rata variabel return saham pada perusahaan barang konsumsi periode 2009-

2012 adalah  0,578912 satuan..return saham tahun pengamatan tertinggi berasal dari 

PT.CEKA tahun 2009 sebesar 2,560753 satuan, sedangkan return saham tahun 

pengamatan terendah berasal dari dari PT.PSDN tahun 2010 sebesar -0,490917 

satuan dan ukuran penyebaran data (standar deviasi) pada variabel return saham 

tahun pengamatan sebesar 0,587505. 

b. Rata-rata variabel inflasi selama periode 2009-2012 adalah sebesar 0,044944 dan 

inflasi tertinggi berada pada posisi 6,96% pada tahun 201,sedangkan inflasi terendah 

berada pada posisi 2,78 pada tahun 2009.ukuran penyebarandata (standar 

deviasi)dari variabel inflasi yaitu 0,015548 
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c. Rata-rata variabel kurs selama periode 2009-2012 sebesar 9,133681 dan jika diubah 

menjadi satuan rupiah sebesar Rp.9262 pada tahun dan kurs tertinggi bearada pada 

posisi 9.247446 dan jika diubah menjadi satuan rupiah sebesar, pada tahun. Ukuran 

penyebaran data (standar deviasi) lnkurs sebesar  0.061810 

d. Rata-rata variabel suku bunga periode 2009-2012 sebesar 8,46%, tingkat suku bunga 

deposito tahunan tertinggi berada pada posisi 10,69% ukuran penyebaran data 

(standart deviasi) suku bunga sebesar 0.015134 

4.2.2  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 dalam penelitian ini 

menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 

5%, maka menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 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. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 Sumber : Data diolah penulis 

 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 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau tidak 

bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. 

Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen 
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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). 

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 

(Sumber : olahan penulis) 

 

 

 RETURN_SAHAM_Y INFLASI_X KURS_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 
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4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

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 

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

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 Sumber : Data diolah penulis 

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. 

4.2.3.3. 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). 

Heteroskedasticity Test: ARCH  
     
     

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

Obs*R-squared 0.405420     Prob. Chi-Square(1) 0.5243 
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Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang 

artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Sumber : Data diolah penulis 

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. 

4.2.4 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 

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

effect 

4.2.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau fixed effect 

di dalam penelitian ini akan digunakan uji chow terlebih dahulu. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudian melakukan uji chow 

untuk menentukan apakah akan menggunakan model commen effect atau fixed effect 

dimana hipotesis dari uji chow adalah sebagau berikut: 

Ho: Menggunakan Model Common Effect 

Ha: Menggunakan Model Fixed effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari f tabel atau probabilitas dari cross section F lebih 

besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji chow test saja  

 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Chow Test 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 1.039472 (26,76) 0.4314 

Cross-section Chi-square 32.250562 26 0.1850 

     
 (Sumber : Olahan Penulis) 
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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. 

4.2.4.2.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. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
          

C -49.58667 18.56579 2.670863 0.0093 
INFLASI (t-1)? 0.647592 4.248313 0.152435 0.8793 

KURS(t-1)? 5.033222 2.010900 -2.502970 0.0146 
SUKUBUNGA(t-1)? 58.13064 8.323066 -6.984283 0.0762 
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Berdasarkan hasil regresi metode common effect pada tabel 4.7. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Return_sahamt = -49.58667 + 0,647592 Inflasit-1 + 5,033222 Kurst-1 

 + 58,13064 SkBngat-1  

 Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Koefisien konstanta sebesar -49.58667  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 -49.58667 

satuan. 

b. Koefisien regresi untuk Inflasi sebesar 0,647592  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 0,647592  satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Kurs sebesar 5,033222  berarti variabel kurs berpengaruh 

positif terhadap return saham perusahaan Barang Konsumsi di BEI tahun 2009-2012. 

Jika Kurs mengalami kenaikan 1 satuan, maka return saham perusahaan Barang 

konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan mengalami peningkatan sebesar 5,033222 

satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi untuk Suku bunga sebesar 58,13064 berarti variabel suku bunga 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 

2009-2012. Jika BI rate mengalami kenaikan 1 satuan, maka return saham 
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perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 2009-2012 akan mengalami peningkatan 

sebesar 58,13064 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.5. Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1. Uji t ( Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu Inflasi(t-1), Kurs(t-1), dan Suku bunga(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 apabila 

probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t (Parsial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM(t)?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/01/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 27   

Total pool (unbalanced) observations: 106  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
          

C -49.58667 18.56579 2.670863 0.0093 
INFLASI (t-1)? 0.647592 4.248313 0.152435 0.8793 

KURS(t-1)? 5.033222 2.010900 -2.502970 0.0146 
SUKUBUNGA(t-1)? 58.13064 8.323066 -6.984283 0.0762 
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Hipotesis 1 : 

H0 Inflasi sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan pada industri barang konsumsi periode tahun 2009-2012  

  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 0.87936 jauh diatas tingkat signifikansi 5% (0.87936> 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 0.0146 jauh dibawah tingkat signifikansi 5% 

(0.0146 < 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. 
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  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. 

 

 4.2.5.2. 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%. 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/21/13   Time: 21:02   
Sample (adjusted): 2009 2012   
Included observations: 4 after adjustments  
Cross-sections included: 27   
Total pool (unbalanced) observations: 106  
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 Sumber:Data diolah penulis 

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 probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka 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 

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    
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4.2.5.3. 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 r2. Adjusted r2 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  

Tabel 4.10. 

Hasil Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.10, menunjukan bahwa nilai adjusted r2 

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

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/21/13   Time: 21:10   
Sample (adjusted): 2009 2012   
Included observations: 4 after adjustments  
Cross-sections included: 27   
Total pool (unbalanced) observations: 106  

     
  

 
   

     
     

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    
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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) 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Inflasi sebelum tahun pengamatan Terhadap Return Saham 

barang konsumsi 

Inflasi secara umum dapat diartikan sebagai proses kenaikan harga barang dan 

jasa secara terus menerus dalam satu satuan waktu bisa berupa inflasi bulanan,quartalan 

maupun tahunan. Kenaikan inflasi ini dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan 

atas barang dan jasa yang diproduksinya, yang selanjutnya akan berdampak pada harga 

jual produk dan pendapatan atau profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan yang 

berdampak pada penurunan harga sahamnya. Karenanya para pengusaha mengganggap 

inflasi sebagai suatu resiko investasi yang cukup besar sehinnga harus dihindari dan 

ketika inflasi mengalami peningkatan mereka cenderung melepas saham yang mereka 

miliki. 

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukan bahwa risiko investasi cukup besar 

sebab,inflasi yang tinggi akan mengurangi return yang yang diharapkan oleh investor. 

Kondisi inflasi yang tinggi juga menyebabkan harga bahan baku mengalami kenaikan.  
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Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris 

mengenai apakah inflasi sebelum tahun pengamatan dapat mempengaruhi return saham 

tahun pengamatan pada industri barang konsumsi. Hasilnya tidak dapat dibuktikan 

melalui pengujian terhadap hipotesis 1 dengan koefisien inflasi sebesar 0.647592 dan 

tingkat probabilitas sebesar 0.8793. 

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 0.647592 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 yang menunjukan perubahan return saham akan meningkat jika inflasi 

meningkat. Hal tersebut menunjukan perubahan return saham akan meningkat jika 

inflasi juga meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa perubahan inflasi sebelum 

tahun pengamatan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya return saham tahun 

pengamatan industri barang konsumsi. 
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4.3.2 Pengaruh nilai tukar sebelum tahun pengamatan terhadap return saham 

perusahan barang konsumsi 

Nilai tukar mata uang (exchange rate) merupakan harga mata uang terhadap mata 

uang lainya kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian 

terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan 

maupun variabel-variabel makroekonomi lainya. Naik turunya nilai tukar mata uang 

pada waktu dilakukan transaksi valuta asing, dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu 

secara resmi yang biasa diakukan pemerintah disuatu negara yang menganut sistem 

managed floating exchange rate atau bisa juga terjadi karena tarik menarik antara 

penawaran dan permintaan didalam pasar (market mechanism) 

 Pengamatan nilai tukar mata uang atau kurs sangat penting dilakukan mengingat 

nilai tukar mata uang sangat berperan dalam pembentukan keuntungan perusahaan. 

Pialang saham,investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat berhati-hati dalam 

menentukan posisi beli atau jual jika nilai tukar mata uang tidak stabil. Secara teoris 

melemahnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing (rupiah terhadap 

dollar) memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas 

menjadi tidak punya daya tarik. Dengan demikian secara teoritis, nilai tukar mata uang 

memiliki hubungan yang negatif dengan return saham. Hal ini mengindikasikan bahwa 

hubungan antar kurs rupiah denganharga saham berlawanan arah, artinya 

penguatan/penurunan kurs rupiah terhadap USD akan meningkatkan return saham dan 

sebaliknya (Tandelilin,2001). 

Penelitian ini tidak berhasil mendukung pernyataan tersebut melalui hasil 

pengujian atas hipotesis 1 dengan koefisien kurs 5.033222 dengan tingkat probabilitas 
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0.0146. 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 5.033222 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 yang menunjukan perubahan return saham akan meningkat jika 

inflasi meningkat. Hal tersebut menunjukan perubahan return saham akan meningkat 

jika inflasi juga meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa perubahan inflasi sebelum 

tahun pengamatan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya return saham tahun 

pengamatan industri barang konsumsi.  

4.3.3 Pengaruh suku bunga sebelum tahun pengamatan Terhadap Return Saham 

barang konsumsi 

Suku bunga merupakan harga atas dana yang dipinjam (Reilly and Brown, 2002). 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal sangat dipengaruhi 

oleh tingkat bunga yang berlaku saat itu. Apakah akan menerbitkan sekuritas ekuitas 

atau hutang/obligasi. Karena penerbitan obligasi/ penambahan hutang hanya dibenarkan 

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

(Riyanto,2000). Suku bunga yang rendah akan menyebabkan biaya peminjaman yang 
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lebih rendah. Suku bunga yang rendah akan merangsang investasi dan aktivitas ekonomi 

yang akan menyebabkan harga saham meningkat.  

Kaitan antara suku bunga dan return saham dikemukakan pula oleh Boedie et al 

(2009) yang menyatakan bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yang salah satunya adalah suku bunga.  

Dalam penelitian ini peneliti mencoba ingin membuktikan secara empiris 

mengenai apakah suku bunga deposito sebelum tahun pengamatan dapat mempengaruhi 

return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi. Hasilnya tidak dapat 

dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1 dengan koefisien suku bunga sebesar 

58.13064 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 58.13064 

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

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

bahwasuku bungai 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, Pudyastuti (2000) menemukan bahwa suku bunga deposito 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal tersebut menunjukan 
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perubahan return saham akan meningkat jika suku bunga deposito juga meningkat. Hal 

tersebut menunjukan bahwa perubahan suku bunga sebelum tahun pengamatan tidak 

akan mempengaruhi tinggi rendahnya return saham tahun pengamatan industri barang 

konsumsi.  

Variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan 

barang konsumsi disebabkan 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 (Manullang,2008) selain itu perusahaan emiten yang memberikan dividen 

yang cukup tinggi bagi pemegang sahamnya juga menjadi salah satu stimulus bagi 

investor untuk berinvestasi dipasar saham dibandingkan pasar uang perbankan, disisi 

lain suku bunga berfluktuatif. 

 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar dan 

BI rate terhadap return saham perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan 

bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel makroekonomi untuk mempengaruhi perubahan return 

saham pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 tetapi hanya 28 perusahaan yang 
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memenuhi kriteria sampel dalam pemilihan. Secara umum penelitian ini mengacu pada 

kondisi 4 tahun terakhir dengan melihat kondisi makroekonomi diamana perusahaan tersebut 

beroperasi (fundamental perusahaan) untuk dapat mengetahui perubahan return saham pada 

perusahaan barang konsumsi di BEI. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa variabel inflasi sebelum 

tahun pengamatan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap return saham tahun 

pengamatan perusahaan barang konsumsi periode 2009-2012 dengan demikian bahwa return 

saham tahun pengamatan tidak sensitif pada inflasi sebelum tahun pengamatan dengan arah 

positif yang menunjukan perubahan return saham tahun pengamatan akan meningkat jika 

inflasi sebelum tahun pengamatan juga meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa 

perubahan inflasi sebelum tahun pengamatan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

return saham sebelum tahun pengamatan pada perusahaan barang konsumsi. 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. 

 Adanya pengaruh signifikan positif variabel kurs (Rp/USD) sebelum tahun pengamatan 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri barang konsumsi ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan harus melihat sejauh mana fluktuasi didalam nilai tukar rupiah terhadap 

dollar US dapat mempengaruhi sehingga menaikan biaya oprasional perusahaan. Hal ini 

menunjukan ketika rupiah mengalami penguatan terhadap dollar maka perusahaan akan 

menaiakan biaya produksinya sehingga berdampak pada harga penjualan produknya yang 
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juga mengalami kenaikan, namun karena karakteristik masyarakat indonesia yang konsumtif, 

kenaikan kurs tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi pada 

pasar modal 

 Pada penelitian ini variabel suku bunga sebelum tahun pengamatan menjadi salah faktor 

yang berpengaruh positif  hal ini bisa lebih disebakan 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 (Manullang,2008) selain itu perusahaan emiten yang memberikan 

dividen yang cukup tinggi bagi pemegang sahamnya juga menjadi salah satu stimulus bagi 

investor untuk berinvestasi dipasar saham dibandingkan pasar uang perbankan, disisi lain 

suku bunga berfluktuatif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

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. Hal 

tersebut menunjukan perubahan inflasi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

return pada saham sektor barang konsumsi. karena ketika inflasi naik maka perusahaan 

barang konsumsi akan menaikkan harga jual dari produknya untuk menyeimbangkan biaya 

operasional yang tinggi dengan demikian akan menaikkan pendapatan perusahaan yang akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan ketika tingkat profitabilitas meningkat akibat dari 

kenaikan harga produk tersebut maka secara tidak langsung akan menjadi sinyal positif bagi 

investor untuk membeli saham perusahaan barang konsumsi dengan demikian akan terjadi 

peningkatan permintaan akan jumlah saham oleh investor yang berdampak pada harga saham 

perusahaan yang akan naik sehingga akan menaikkan return saham perusahaan barang 

konsumsi. 

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 
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terhadap dollar maka perusahaan akan menaiakan biaya produksinya sehingga 

berdampak pada harga penjualan produknya yang juga mengalami kenaikan, namun 

karena karakteristik masyarakat indonesia yang konsumtif, kenaikan kurs tersebut 

tidak akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi pada pasar modal. 

Hal tersebut menunjukan bahwa adanya nilai tukar rupiah terhadap dollar sanagat 

berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil investasi pada perusahaan. 

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 sebesar satu satuan dimana perusahaan barang 

konsumsi merupakan perusahaan yang tahan terhadap situasi perekonomian. 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 

(Manullang,2008) selain itu perusahaan emiten yang memberikan dividen yang 

cukup tinggi bagi pemegang sahamnya juga menjadi salah satu stimulus bagi investor 

untuk berinvestasi dipasar saham dibandingkan pasar uang perbankan, disisi lain 

suku bunga berfluktuatif. 

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 
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pengamatan.perusahaan yang termasuk dalam industri barang konsumsi di BEI 

periode 2009-2012 atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel dari empat 

variabel independen sebelum tahun pengamatan pada penelitian ini mempengaruhi 

return saham tahun perusahaan barang konsumsi periode 2009-2012.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor, variabel Inflasi,nilai tukar dan suku bunaga bisa 

dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi bentuk saham, dikarenakan ketiga variabel tersebut memberikan hasil 

yang signifikan terutama varuiabel nilai tukar (Rp/USD) terhadap perubahan return 

saham perusahaan barang konsumsi di BEI periode 2009-2012. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan dengan lebih 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga 

perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan agar saham-saham perusahaan 

barang konsumsi bisa menarik minat investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan 

meningkatkan harga saham diikuti dengan peningkatan return saham. 

3. 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 
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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,sehingga nantinya diharapkan hasil 

yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan akurat terutama untuk 

mengetahui perubahan return saham. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

HASIL DATA OLAHAN 

Nama 

Perusahaan tahun return_saham_y inflasi_x Lnkurs_x Suku_bunga_x 

_ADES 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_ADES 2009 0,152015    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_ADES 2010 -0,01203    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_ADES 2011 0,005081    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_ADES 2012 -0,02213    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_CEKA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_CEKA 2009 2,560753    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_CEKA 2010 0,137312    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_CEKA 2011 0,103146    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_CEKA 2012 0,508579    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_DLTA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_DLTA 2009 1,961729    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_DLTA 2010 0,732791    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_DLTA 2011 -0,05894    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_DLTA 2012 0,850862    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_INDF 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_INDF 2009 1,464749    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_INDF 2010 0,374154    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 
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_INDF 2011 0,005001  0,03790  9,080174  0,072 

_INDF 2012 0,266774    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_MYOR 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_MYOR 2009 1,525685    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_MYOR 2010 0,971009    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_MYOR 2011 0,345301    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_MYOR 2012 0,378402    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_MLBI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_MLBI 2009 1,96047    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_MLBI 2010 0,732887    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_MLBI 2011 0,293568    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_MLBI 2012 0,737641    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_PSDN 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_PSDN 2009 0,606392    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_PSDN 2010 -0,49092    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_PSDN 2011 1,739718    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_PSDN 2012 0,123874    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_STTP 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_STTP 2009 0,519203    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_STTP 2010 0,605257    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_STTP 2011 0,614261    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_STTP 2012 0,780888    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_AISA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_AISA 2009 -0,04019    0,02780  

             

9,247446  0,1069 
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_AISA 2010 0,973121    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_AISA 2011 -0,35431    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_AISA 2012 0,894025    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_ULTJ 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_ULTJ 2009 0,352818    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_ULTJ 2010 1,056996    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_ULTJ 2011 0,001616    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_ULTJ 2012 0,334439    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_RMBA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_RMBA 2009 0,681393    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_RMBA 2010 0,519535    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_RMBA 2011 0,100089    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_RMBA 2012 -0,23048    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_GGRM 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_GGRM 2009 2,545365    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_GGRM 2010 0,691547    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_GGRM 2011 0,505246    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_GGRM 2012 -0,05706    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_HMSP 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_HMSP 2009 0,359696    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_HMSP 2010 1,306515    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_HMSP 2011 0,360697    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_HMSP 2012 0,428576    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_SQBI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 
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_SQBI 2009 1,780042    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_SQBI 2010 0,065546    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_SQBI 2011 -0,0463    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_SQBI 2012 0,696947    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_DVLA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_DVLA 2009 1,036585    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_DVLA 2010 0,575373    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_DVLA 2011 0,038337    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_DVLA 2012 0,419208    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_INAF 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_INAF 2009 0,780991    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_INAF 2010 0,023041    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_INAF 2011 0,85408    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_INAF 2012 0,809003    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_KLBF 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_KLBF 2009 1,289686    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_KLBF 2010 0,986926    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_KLBF 2011 0,132103    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_KLBF 2012 0,448002    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_KAEF 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_KAEF 2009 0,732547    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_KAEF 2010 0,299178    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_KAEF 2011 0,898977    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_KAEF 2012 0,922819    0,04300  

             

9,146363  0,0696 
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_MERK 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_MERK 2009 1,645061    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_MERK 2010 0,324176    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_MERK 2011 0,323918    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_MERK 2012 0,146425    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_PYFA 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_PYFA 2009 1,245338    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_PYFA 2010 0,40812    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_PYFA 2011 0,593637    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_PYFA 2012 0,070471    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_SCPI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_SCPI 2009 2,435779    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_SCPI 2010 0,551901    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_SCPI 2011 -0,31027    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_SCPI 2012 0,346485    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_TSPC 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_TSPC 2009 0,699444    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_TSPC 2010 0,922362    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_TSPC 2011 0,460178    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_TSPC 2012 0,407149    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_TCID 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_TCID 2009 0,794235    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_TCID 2010 -0,05533    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_TCID 2011 0,093794    0,03790  

             

9,080174  0,072 
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_TCID 2012 0,391953    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_MRAT 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_MRAT 2009 1,270908    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_MRAT 2010 0,66244    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_MRAT 2011 -0,10376    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_MRAT 2012 0,063723    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_UNVR 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_UNVR 2009 0,359217    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_UNVR 2010 0,660157    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_UNVR 2011 0,172153    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_UNVR 2012 0,182606    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_KICI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_KICI 2009 2,864809    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_KICI 2010 1,166166    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_KICI 2011 0,059326    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_KICI 2012 0,791965    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_KDSI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_KDSI 2009 1,507012    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_KDSI 2010 0,661713    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 

_KDSI 2011 0,31275    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_KDSI 2012 0,95873    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

_LMPI 2008      0,11600  

             

9,177771  0,1043 

_LMPI 2009 5,082077    0,02780  

             

9,247446  0,1069 

_LMPI 2010 0,575449    0,06960  

             

9,114353  
             0,0912 
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_LMPI 2011 -0,02842    0,03790  

             

9,080174  0,072 

_LMPI 2012 0,427944    0,04300  

             

9,146363  0,0696 

 

LAMPIRAN 2 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 
RETURN_SAHAM_

Y INFLASI_X LNKURS_X SUKU_BUNGA_X 

 Mean  0.578912  0.044944  9.145856  0.084640 

 Median  0.460178  0.043000  9.114353  0.072000 

 Maximum  2.560753  0.069600  9.247446  0.106900 

 Minimum -0.490917  0.027800  9.080174  0.069600 

 Std. Dev.  0.587505  0.015548  0.061810  0.015134 

 Skewness  1.218242  0.690523  0.737932  0.388793 

 Kurtosis  4.880463  2.024428  2.112428  1.524465 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL REGRESI COMMOM EFFECT 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 08/21/13   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 27   

Total pool (unbalanced) observations: 106  
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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 

     
     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    

     
     

 

LAMPIRAN 4 

HASIL UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 1.039472 (26,76) 0.4314 

Cross-section Chi-square 32.250562 26 0.1850 
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