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ABSTRACT : Stock Return that can be used to represent good or bad a situasion of sector 
Property and Real Estate in Indonesia Stock Market. The volatility of Stock Return caused by 
variables economic macro intern factor such as BI Rate, Inflation and Exchange Rate. The 
purpose of this research is to analyze the effect of bi rate, inflation, and exchange rate. 
Dependent variable, stock return is measured by stock price. The sampling selection used by 
purposive sampling method and the sample of this research are 28 companies of the sector 
property and real estate in Indonesia Stock Exchange, and this reasearch started on 2011 
until 2015 by monthly data. 
The method used in this study is multiple linear regression analyst and T test at level of 
significant 5% and performed with EViews 9. 
The result of this study showed that BI Rate and Exchange Rate has negative significantly 
affect to Stock Return of the sector Property and Real Estate, while Inflation has negative 
effect but has no significantly affect to Stock Return of the sector Property and Real Estate. 
The result of this study have implication on the management, practitioners, and academics 
that is need to consider the bi rate, inflation and exchange rate in predicting stock return of 
the sector property and real estate. 
Keywords: stock return, properti and real estate, bi rate, inflation, exchange rate 

 
I. Pendahuluan 

Dalam suatu negara pasar modal memiliki peran yang sangat penting. Pasar modal 
berperan lebih dari sekedar tempat pertemuan antara lenders dan borrowers ataupun tempat 
untuk memperdagangkan sekuritas, tetapi juga berperan dalam mendorong pembentukan 
modal dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Khan (2012) dalam Wijaya (2013) 
menyatakan harapan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada pasar modal 
dengan memberikan dorongan terhadap domestic savings, meningkatkan kuantitas dan 
kualitas investasi.  

Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil dari penanaman modal 
baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal 
mendapatkan sejumlah keuntungan. Dalam melakukan investasi di pasar modal perlu 
adanya informasi yang berupa pergerakan indeks saham, kinerja harga saham,laporan 
keuangan perusahaan, dan sebagainya, dimana data informasi tersebut dapat diperoleh 
melalui BEI (Bursa Efek Indonesia). Informasi tersebut akan digunakan oleh investor untuk 
melihat perkembangan saham atau obligasi yang akan menentukan sebagaimana risiko dan 
imbal hasil yang akan dihadapi kedepannya (Lawrence, 2013). 

Biasanya investor melakukan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi pergerakan harga saham seperti kinerja fundamental keuangan 
perusahaan, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, inflasi, jumlah uang beredar, kondisi 
politik sosial suatu negara dan faktor-faktor ekonomi makro lainya. Sebagai seorang 
investor tentu perubahan harga tersebut menjadi hal yang begitu penting karena 
menentukan return yang akan diperoleh. Teori ekonomi mendalilkan bahwa nilai tukar, 
inflasi, jumlah uang beredar dan suku bunga, serta faktor-faktor lain adalah variabel penting 
dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku harga saham dan 
pergerakan indeks (Vejzagic & Zarafat, 2013) 

Menurut Tirapat dan Nitayagasetwat dalam Silim (2013) faktor ekonomi salah satunya 
seperti inflasi, nilai tukar uang, dan suku bunga hal yang banyak dapat mempengaruh naik 
turunya kinerja saham. 
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Gambar Grafik 1.1 
Indeks  Properti dan Real Estate pada penutupan harga tahunan periode 2008-2015 

 
  Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2017). 

Sekitar tahun 2008, dimulai terjadinya krisis moneter yang melanda negara Amerika 
Serikat yang kemudian mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara di kawasan 
eropa secara signifikan dan menyebabkan dampak yang luar biasa secara global, krisis ini 
berdampak negatif bagi indonesia di pasar modal. Pada saat itu, kondisi makro ekonomi 
dalam negeri pada periode tersebut juga sempat mengalami kekacauan, antara lain ; inflasi 
sempat naik sampai melawati angka 10%. Kemudian mulai turun di awal 2009. Begitu juga 
yang terjadi pada IHSG di BEI, IHSG sempat mengalami depresiasi secara ekstrim hingga 
50% pada awal 2008 dan bertahan hingga pertengahan 2008. Namun setelah itu IHSG mulai 
mengalami kenaikan secara kontinyu hingga akhir 2011, dan sempat menyentuh angka di 
atas 4.000 poin pada pertengahan 2011 (Amin, 2012). Kenaikan  tersebut salah satu nya 
berdampak pada pertumbuhan properti yang pada umumnya harga properti residensial 
bertumbuh hampir 30% per tahun antara 2011 dan 2013. Pada tahun 2014 penjualan 
properti meroket, tercermin dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan apartemen yang 
mencapai 22% - 30% (Tempo, 2015). Selanjutnya pada tahun 2015 sebuah survei Bank 
Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti hunian di kuartal 1 tahun 2015 mengalami 
penurunan dalam perbandingan quarter-to-quarter (q/q). Hasil dari penjualan di kuartal 
pertama tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% dibandingkan dengan 40,1% di kuartal 
ke-4 tahun 2014 (Van Der Schaar, 2015). 

Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong para pemilik modal untuk menanamkan 
modalnya di bank dengan alasan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika suku bunga 
deposito terus meningkat maka adanya kecenderungan para pemilik modal mengalihkan 
dananya ke deposito dibandingkan dengan menanamkan modalnya di pasar modal dengan 
alsasan tingat keuntungan dan faktor resiko yang rendah. Hal ini berdampak negatif 
terhadap harga saham dimana harga saham di pasar modal akan mengalami penurunan 
secara signifikan sebagai contoh ; peningkatan suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) 
berdampak pada peningkatan suku bunga deposito pada bank-bank komersil, dan 
sebaliknya jika suku bunga SBI mengalami penurunan maka suku bunga deposito akan 
mengalami penurunan. Kenaikan suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif 
terhadap harga saham. Dengan alasan tingkat keuntungan yang diharapkan atas saham 
lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan dari tingkat suku bunga sehingga 
mengakibatkan penurunan permintaan terhadap harga saham dan harga saham akan 
mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suku bunga SBI (Efni, 2013) 

Selain suku bunga acuan, inflasi juga menjadi faktor makroekonomi yang tidak bisa 
terprediksi juga memberikan dampak terhadap performa saham.  Inflasi yang tinggi akan 
menyebabkan menurunnya indeks harga saham, hal ini dapat dibuktikan seperti pada krisis 
di Indonesia pada tahun 1998. Kenaikan inflasi akan menyebabkan harga-harga secara 
keseluruhan naik menyebabkan kebutuhan sekunder (barang mewah) seperti properti 
menjadi menurun, karena masyarakat akan cenderung memenuhi kebutuhan primer terlebih 
dahulu sehingga harga saham pada sektor properti dan real estate akan lebih terkena 
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dampaknya (Lukisto & Anastasia, 2014).  
Nilai tukar (exchange rate) juga merupakan salah satu faktor ekonomi yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham. Penguatan kurs rupiah terhadap mata uang asing 
merupakan sinyal positif bagi investor  sebagaimana Eduardus (2001)  menyatakan dalam 
Octafia (2013) Ketika kurs rupiah mengalami penguatan terhadap mata uang asing maka 
akan banyak investor berinvestasi pada saham. Hal tersebut dikarenakan penguatan 
perekonomian sedang dalam keadaan bagus. Sedangkan ketika kurs rupiah melemah yang 
berati mata uang asing mengalami penguatan maka hal tersebut mengindikasi bahwa 
perekonomian dalam kondisi yang kurang baik sehingga  investor pun akan berpikir dua kali 
dalam berinvestasi   pada saham karena hal tersebut terkait dengan  keuntungan atau imbal 
hasil yang mereka dapatkan. 

Menurut Thobarry (2009) mengatakan bahwa Variabel Nilai Tukar dan Inflasi 
berpengaruh  secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti, sedangkan 
Variabel Suku Bunga dan GDP tidak berpengaruh signifikan. Namun pada penelitian Lukisto 
dan Anastasia (2014) mengatakan bahwa Suku Bunga SBI, dan Kurs rupiah terhadap US 
dolar berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti, 
sedangkan Inflasi dan GDP tidak berpengaruh signifikan. Dengan ini dapat disimpulkan 
bahwa adanya perbedaan dari kedua hasil penelitian bahwa inflasi pada penelitian Thobarry 
berpengaruh signifikan, namun pada penelitian Lukisto dan Anastasia tidak bepengaruh 
signifikan, sedangkan GDP dari kedua penelitian ini tidak memberikan kontribusi atau tidak 
berpengaruh. 
 
II. Kerangka Teori dan Hipotesis Penelitian 
II.1. Kerangka Teori 
II.1.1 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. Model multifaktor tunggal dapat dituliskan dalam persamaan sebagai 
berikut (Bodie, et al 2008): 

ri   E ri    i F+ei 
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) 

 
II.1.2. Model Faktor Bedasarkan Variabel Makroekonomi 

Faktor resiko yang mempengaruhi return dari suatu aset didekati dengan variabel 
makroekonomi yang diamati yang dapat diperkirakan oleh para ekonom. Faktor- faktor 
makroekonomi tersebut antara lain seperti 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 + ∑ 𝐁𝑲
𝒕−𝟏 ikFkt+eit 

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. 
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II.1.3. Teori Efisiensi Pasar (Efficiency Market Theory) 
Teori efisiensi pasar adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Menurut Tandelilin 
(2010) mengklarifikasikan bentuk pasar yang efisien kedalam tiga Efficienct Market 
Hypothesis (EMH), yaitu: 
A. Efisiensi pasar dari sudut informasi  (informationally efficient market) 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 
Efisiensi dalam bentuk lemah merupakan 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 pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 
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 earningr, dividend, pengumuman stock split, 
penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan). 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (storng form) 
Efisiensi dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak 
dipublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. 

 
II.1.4. Return Saham 

Menurut Tandelilin (2010) Alasan utama orang berinverstasi adalah untuk memperoleh 
keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut 
sebagai return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya 
merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan resiko penurunan 
daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Return saham merupakan imbal hasil yang di 
dapatkan investor atas investasi yang dilakukan. Return yang diharapkan merupakan tingkat 
return yang diharapkan investor dimasa yang akan datang. Sedangkan return yang terjadi 
atau return aktual merupakan return yang telah diperoleh investor di masa lalu. Antara 
tingkat return yang di harapkan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari 
investasi yang dilakukan bisa saja berbeda. Perbedaan antara return yang diharapkan resiko 
yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Sehingga dalam berinvestasi, 
investor diharapkan tidak hanya memperhatikan tingkat return yang diinginkan tetapi harus 
mempertimbangkan tingkat resikonya. 
 
II.1.5. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, di 
atas pembayaran pokok pinjaman, yang dinyatakan dalam presentase tahunan (Dornbusch, 
2004). Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat suku bunga yang ada untuk 
memutuskan dalam investasi. Perusahaan yang memutuskan pembiayaan investasinya 
menggunakan banyak leverage, maka kenaikan pada suku bunga akan manaikkan 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 akan dibayarkan kepada investor menurun.  

 
II.1.6. Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu faktor makro ekonomi 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 
Mankiw (2007), Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga dari sebagian besar barang 
secara keseluruhan pada periode tertentu. 
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II.1.7. Nilai Tukar 
Dikutip dari Mankiw (2007), kurs (exchange rate) merupakan tingkat nilai tukar 

mata uang antar negara (nilai mata uang negara diperbandingkan dengan nilai mata 
uang negara lain). Nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai 
tukar riil. Kurs nominal (nominal exchange rate) adalah tingkat dimana mata uang satu 
negara diperdagangkan dengan mata uang negara lain, sedangkan kurs riil (real 
exchange rate) adalah kurs yang berlaku ketika barang-barang sebuah negara 
diperdagangkan dengan barang negara lain. 
 
II.2. Hipotesis Penelitian 

Dalam  penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan dengan ada 
tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ho merupakan 
hipotesis yang menunjukan tidak adanya pengaruh dan Ha merupakan hipotesis yang 
menunjukan adanya pengaruh atas penelitian yang dilakukan. Adapun perumusan hipotesis 
atas pengujian yang dilakukan disini adalah sebagai berikut: 
Hipotesis 1  
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara Inflasi terhadap Return Saham sektor Properti dan 
Real Estate periode 2011 – 2015. 
Ha1 : Terdapat pengaruh antara Inflasi terhadap Return Saham sektor Properti dan Real 
Estate periode 2011 – 2015. 
Hipotesis 2  
Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara Suku Bunga terhadap Return Saham sektor Properti 
dan Real Estate periode 2011 – 2015. 
Ha2 : Terdapat pengaruh antara Suku Bunga terhadap Return Saham sektor Properti dan 
Real Estate periode 2011 – 2015. 
Hipotesis 3  
Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara Nilai Tukar  terhadap Return Saham sektor Properti 
dan Real Estate periode 2011 – 2015. 
Ha3 : Terdapat pengaruh antara Nilai Tukar terhadap Return Saham sektor Properti dan 
Real Estate periode 2011 – 2015. 

III. Metodologi Penelitian 
Objek penelitian ini merupakan perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode “purposive sampling” kriteria: 

1. Indeks harga saham sektoral properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada 
Januari 2011 sampai dengan Desember 2015. 

2. Data tersedia untuk dianalisis. 
Berdasarkan kriteria diatas, perusahaan properti dan real estate yang dijadikan sampel 

yaitu sebanyak 29 atau sebanyak 1740 observasi. 
 
III.1 Operasional Variabel Penelitian 
III.1.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Dalam penelitian ini profitabilitas yang diukur dengan Capital Gain (Loss) merupakan 
variabel terikat penelitian dan dilambangkan dengan notasi statistik yaitu R. Capital gain 
(loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan periode lalu. Menurut 
(Keown et. al 2011) perhitungan capital gain (loss) sebagai berikut: 

Capital gain (loss )R = 
𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 

Keterangan : 
Pt    = Harga saham pada periode t 

Pt−1   = Harga saham pada periode t-1 
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III.1.2 Variabel Bebas (Independen) 
Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dilambangkan dengan notasi statistik 
yaitu X1, X2 dan X3. Berikut adalah variabel bebas yang digunakan: 

1. X1 =  Suku Bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI Rate). 

2. X2 =  Tingkat Inflasi yang digunakan adalah Tingkat Inflasi yang 
sudah   disesuaikan atau yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. 

3. X3 = Nilai Tukar, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. 
Nilai kurs yang digunakan adalah nilai tengah antara nilai kurs beli dan nilai kurs jual 
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 
 

III.2. Model Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel menggunakan logaritma natural yaitu 

variabel return saham dan kurs. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda 
dengan model: 

Return Sahami,t = b0  + b1BIRt-1+ b2INFt-1+ b3KURSt-1+ei,t 

Keterangan: 
Return Saham i,t =  Return Saham perusahaan i pada periode t  

b0  =   Konstanta 

b1, b2, b3  =  Koefisien Regresi untuk  BIR,INF,KURS 

BIRt-1   =  BI Rate pada periode sebelumnya  (t-1) 

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

KURSt-1  =  Kurs Valas pada periode sebelumnya  (t-1) 
ei,t   =  Variabel Pengganggu 

 
IV. Analisis dan Pembahasan 
IV.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 (lihat lampiran) berdasarkan hasil deskriptif, total keseluruhan observasi 
sebesar 1587 sampel, dijelaskan pada tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata variabel 
LNRETURN saham pada perusahaan properti dan real estate periode 2011-2015 adalah 
5.779064 dan jika diubah menjadi satuan rupiah sebesar Rp.323. LNRETURN saham 
tahun pengamatan tertinggi berasal dari perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk pada 
tahun 2015 sebesar 8.294050 atau jika diubah menjadi satuan rupiah sebesar Rp.4000 
sedangkan LNRETURN saham tahun pengamatan terendah berasal dari perusahaan 
Bekasi Asri Pamula Tbk pada tahun 2015 sebesar 3.912023 atau Rp.50 dan ukuran 
penyebaran data (standar deviasi) pada variabel return saham tahun pengamatan yakni 
 0.880316. Rata-rata variabel BI Rate (BIR) periode 2011-2015 sebesar 6.76%. BIR tertinggi 
berada pada posisi  7.75% pada tahun 2014 dan tingkat BIR terendah berada pada posisi 
5.75% pada tahun 2012. Ukuran penyebaran data (standar deviasi) variabel BIR sebesar 
0.767015. Rata-rata variabel Inflasi (INF) selama periode 2011-2015 adalah sebesar 
5.877129 dan inflasi tertinggi berada pada posisi  8.79% pada tahun 2013 sedangkan 
INF terendah berada pada posisi 3.35% pada tahun 2015  yang artinya ketika inflasi tinggi 
maka akan menurunkan daya beli seseorang terhadap suatu produk yang menyebabkan 
produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan, 
yang berakibat pada profitabilitas dan pergerakan permintaan akan harga saham turun 
secara tidak langsung di pasar saham oleh investor atau sebaliknya. Ukuran penyebaran 
data (standar deviasi) dari variabel inflasi yakni 1.530702. Rata-rata variabel LNKURS 
selama periode 20011-2015 sebesar  9.268984 dan jika diubah menjadi satuan rupiah 
sebesar Rp.10604 dan LNKURS tertinggi berada pada posisi 9.574706 dan jika diubah 
menjadi satuan rupiah sebesar Rp.14396 pada tahun 2015 sedangkan kurs terendah 
berada pada posisi  9.051579 dan jika diubah menjadi satuan rupiah sebesar Rp.8532 
pada tahun 2011. Ukuran penyebaran data (standar deviasi) lnkurs sebesar  0.157909. 
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IV.2 Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat uji 

normalitas dan asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas). Teknik 
regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model common, fixed dan random effect. 
dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow diestimasi menggunakan fixed effect maka 
harus dilanjutkan menggunakan uji hausman, selelah melakukan uji hausman diestimasi 
dengan teknik fixed effect. 
 
IV.3 Pembahasan Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate, Inflasi, memiliki 
pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Nilai Tukar memiliki pengaruh 
signifikan terhadap harga saham. 
1. Pengujian hipotesis pada BI Rate  

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.2, BI Rate memiliki probabilitas sebesar 
0.0002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0002 < 0.05). Nilai koefisien regresi BI 
Rate sebesar -0.090338. Hal ini mengindikasikan bahwa BI Rate memilki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap portofolio saham pada 28 perusahaan Properti dan Real 
Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2.  Pengujian hipotesis pada Inflasi  
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai probabilitas inflasi 
sebesar 0.1799 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.1799 > 0.05). Nilai 
koefisien regresi Inflasi sebesar -0.006441. Hal tersebut menunjukan bahwa inflasi 
memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap portofolio saham pada 28 
perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3.  Pengujian hipotesis pada Nilai Tukar/Kurs 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai probabilitas kurs sebesar 
0.0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0013 < 0.05). Nilai koefisien 
regresi inflasi sebesar -0,707141. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurs memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap portofolio saham pada 28 perusahaan Properti 
dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 
IV.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian ini, terdapat 
beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak 
investor, pihak manajerial dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 
pengaruh dari faktor makro ekonomi (BI Rate,Inflasi, kurs Rp/USD) terhadap return 
saham tahun pada industri properti dan real estate di BEI periode 2011-2015. Hasil 
analisis yang diperoleh pada penelitian ini membuktikan bahwa dua variabel independen 
yang terdapat dalam penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel 
bebas yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa BI Rate dan Kurs (Rp/USD) 
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada industri properti dan real 
estate. 

Pada penelitian kali ini variabel BI Rate menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 
negatif signifikan dikarenakan BI Rate  yang meningkat maka akan berdampak pada bunga 
deposito dan KPR yang tinggi pula sehingga maskyarakat akan mempertimbangkan kembali 
dalam membeli properti maupun real estate dan tidak berdampak dengan adanya kenaikan 
investasi yang disebabkan masyarakat cenderung untuk melakukan konsumsi rumah tangga 
dan adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat/investor kehilangan 
kepercayaan atau tidak mau berspekulasi dalam investasi di Indonesia sehingga ketika BI 
Rate naik maka sektor-sektor tertentu  seperti  sektor properti dan real estate akan 
mengalami penurunan permintaan jumlah saham sehingga menurunkan harga saham sektor 
properti dan real estate dan menyebabkan return saham industri properti dan real estate 
akan mengalami penurunan akibat dari investor lebih memilih untuk menanamkan  modalnya  
pada  bunga deposito maupun industri  sektor  konsumsi  yang  dapat  memberikan imbal 
hasil investasi yang tinggi dengan jangka waktu yang pendek ketika BI Rate sedang 
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mengalami kenaikan pada jangka waktu penelitian. 
Oleh karena itu perusahaan harus lebih melakukan eksplorasi, inovasi dan 

peningkatan efisiensi biaya sehingga dapat meningkatkan laba bersih dan berdampak 
pada peningkatan harga saham yang dikarenakan permintaan dan penawaran akibat 
harga saham yang terus meningkat dan investor akan tertarik untuk melakukan investasi 
pada perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu ditemukan bukti empiris bahwa variabel 
inflasi berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap return saham perusahaan properti 
dan real esate periode 2011‐2015 dengan demikian bahwa bahwa return saham tidak 
sensitif pada inflasi dengan arah negatif yang menunjukkan perubahan return saham  akan 
menurun, jika inflasi meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika inflasi tinggi maka 
akan menurunkan daya beli seseorang terhadap suatu produk yang menyebabkan produk 
yang diproduksi oleh perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan, karena 
seseorang akan cenderung mendahulukan kebutuhan primer nya dibandingkan dengan 
kebutuhan sekunder seperti properti dan real estate dan hal tersebut berakibat pada 
profitabilitas dan pergerakan permintaan akan harga saham turun secara tidak langsung di 
pasar saham. 

Adanya pengaruh signifikan secara negatif variabel kurs (Rp/USD)  terhadap return 
saham pada industri properti dan real estate ini mengindikasikan bahwa perusahaan 
harus melihat sejauh mana fluktuasi di dalam nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat 
mempengaruhi sehingga menaikkan biaya operasional perusahaan yang dapat  
menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Jika perusahaan properti dan real estate berorientasi pada ekspor atas produknya 
maka ketika pelemahan USD maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan 
atas penjualan produknya ke luar negeri begitu juga sebaliknya dan jika perusahaan 
properti dan real estate berorientasi pada impor maka ketika pelemahan USD maka 
akan mendapatkan kerugian jika operasional perusahaan menggunakan USD sebagai 
bagian dari transaksi pembelian kebutuhan operasional perusahaan sehingga perusahaan 
akan menaikkan harga produknya untuk dijual dan berdampak pada penurunan 
permintaan produk akibat harga yang naik tersebut untuk itu perusahaan harus 
menggunakan sistem hedging nilai tukar untuk meminimalkan kerugian atas fluktuasi 
nilai tukar  untuk biaya operasional yang menggunakan USD. 
 
V. Penutup 
V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel faktor eksternal 
makroekonomi yang diproksikan dengan BI Rate, Inflasi dan Nilai Tukar/Kurs terhadap 
Return Saham yang proksikan dengan harga saham bulanan pada 28 perusahaan Properti 
dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Variabel makroekonomi yang diproksikan dengan BI Rate memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return Saham. Ini menunjukan jika suku bunga BI Rate mengalami 
peningkatan, maka akan menurunkan return  portofolio saham, dan memiliki pengaruh 
yang besar atau signifikan. 

2. Variabel makroekonomi yang diproksikan dengan Inflasi memiliki pengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap Return Saham. Semakin tinggi Inflasi maka return portofolio 
saham akan mengalami penurunan, namun tidak besar pengaruh nya atau tidak 
signifikan. 

3. Variabel makroekonomi yang diproksikan dengan Nilai Tukar/Kurs (Rp/USD) memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham. Jadi semakin terapresiasi nilai 
tukar rupiah terhadap terhadap dolar Amerika maka akan menurunkan Return portofolio 
saham, dan memiliki pengaruh yang besar atau signifikan.   
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V.2 Saran 
1. Bagi investor dan calon investor variable BI Rate, inflasi, dan nilai tukar Rp/USD dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
berinvestasi pada perusahaan dalam Industri Properti dan Real Estate, dikarenakan 
ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi imbal hasil yang akan diterima oleh para 
investor perusahaan terutama variabel nilai tukar kurs valas Rp/USD  yang berpengaruh 
secara negatif signifikan terhadap return saham pada sektor properti dan real estate 
periode 2011-2015 sehingga investor harus memperhatikan hal itu dengan cara hedging 
(lindung nilai) pada kontrak perjanjian investasi. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 
terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 
maksimal dalam penjualan dan efisiensi biaya yang dilaporkan pada laporan 
keuangan dikarenakan 97,93% faktor makro ekonomi pada penelitian ini yang dapat 
mempengaruhi return saham industri properti dan real estate dan sisanya 2,07% 
dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel lebih banyak lagi, seperti 
faktor internal analisa laporan keuangan, faktor makro lainnya seperti jumlah uang 
beredar, harga minyak dunia, GDP (Gross Domestic Product) dan lain-lain sehingga 
nantinya diharapkan hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih baik 
dan akurat terutama untuk mengetahui pengaruhnya terhadap return saham pada 
sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. 
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LAMPIRAN 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

  LNRETURN BIR INF LNKURS 

 Mean 5.779.064 6.762.303 5.877.129 9.268.984 

 Median 5.814.131 6.750.000 5.900.000 9.198.369 

 Maximum 8.294.050 7.750.000 8.790.000 9.574.706 

 Minimum 3.912.023 5.750.000 3.350.000 9.051.579 

 Std. Dev. 0.880316 0.767015 1.530.702 0.157909 

 Skewness 0.050936 -0.257670 0.257793 0.262041 

 Kurtosis 2.673.353 1.372.139 1.829.179 1.645.264 

 Jarque-Bera 7.731.890 1.925.450 1.080.870 1.393.462 

 Probability 0.020943 0.000000 0.000000 0.000000 

 Observations 1585 1585 1585 1585 

Sumber: output eviews diolah, 2017 

Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

BIR -0.090338 0.024046 -3.756.819 0.0002 

INF -0.006441 0.004801 -1.341.798 0.1799 

LNKURS -0.707141 0.173543 -4.074.733 0.0000 

C 1.335.558 1.625.895 8.214.292 0.0000 

AR(1) 0.948577 0.007517 1.261.876 0.0000 

R-squared 0.979797     Mean dependent var 5.789.477 

Adjusted R squared 0.979386     S.D. dependent var 0.878071 

S.E. of regression 0.126070     Akaike info criterion -1.283.627 

Sum squared resid 2.423.765     Schwarz criterion -1.173.662 

Log likelihood 1.031.304     Hannan-Quinn criter -1.242.737 

F-statistic 2.385.738     Durbin-Watson stat 2.117.649 

Prob(F-statistic) 0.000000       

Sumber: output eviews 9 diolah, 2017 
** Tingkat signifikansi 5% 
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