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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1  Kebijakan Moneter   

 Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah 

Negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan laju inflasi, mencapai 

pekerja penuh agar lebih sejahtera. Kebijakan moneter menurut Sukirno (2004:26) 

adalah : 

 “Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang 

dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah 

Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang 

dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud 

untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.” 

 

Sedangkan menurut Rose & Marquis (2006:168) kebijakan moneter adalah  

 “Monetary policy may be defined as the use of various tools by the 

central bank to control the availability of  loanable funds in an effort 

to achieve national economics goals, such as full employment and 

reasonable price stability”. 

 

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan moneter adalah 

penggunaan berbagai perangkat Bank Sentral untuk mengendalikan anggaran 

yang tersedia dalam mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti tidak adanya 

pengangguran dan tercapainya kestabilan harga. 

Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank 

Sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan 

atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang 

diinginkan.  
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2.1.1.1 Bentuk-bentuk Kebijakan Moneter 

 Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral di suatu Negara 

terdiri atas beberapa bentuk. Sukirno (2004:233-238) menyatakan bahwa 

kebijakan moneter dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu kebijakan yang bersifat 

kuantitatif dan kebijakan yang bersifat kualitatif. Kebijakan kuantitatif merupakan 

kebijakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah 

penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan kuantitatif 

tersebut bersifat melakukan kebijakan terpilih ke atas beberapa aspek dari masalah 

moneter yang dihadapi pemerintah. 

Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam tiga 

tindakan, yaitu : 

1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga 

tersebut. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. 

2. Membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus 

dibayar oleh Bank-bank umum. 

3. Membuat perubahan ke atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan 

oleh Bank-bank umum. 

Sedangkan, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu : 

1. Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman 

mana yang harus dikurangi atau digalakkan/dikembangkan. 

2. Pembujukan moral, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung 

dengan pimpinan-pimpinan Bank Umum untuk meminta Bank-bank Umum 

melakukan langkah-langkah tertentu. 

Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral dan salah satu tujuan 

dari Kebijakan moneter di sebuah Negara adalah untuk menahan laju inflasi. 

Selain untuk menahan laju inflasi, tujuan dari kebijakan moneter dijelaskan 

sebagai berikut : 

 Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. 

 Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian 

dan stabilitas tingkat harga. 
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 Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. 

 Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat 

terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. 

 Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa 

seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 

 Menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi 

antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. 

 Meningkatkan kesempatan kerja pada saat perekonomian stabil pengusaha 

akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa 

sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga 

memperluas kesempatan kerja masyarakat. 

 Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat yaitu dengan jalan 

meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke 

dalam negeri atau sebaliknya. 

 

2.1.1.2  Jenis-jenis Kebijakan Moneter 

 Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara 

menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Kebijakan moneter ekspansif  

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang 

beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan 

meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat 

perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga 

kebijakan moneter longgar. 

2. Kebijakan Moneter Kontraktif  

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang 

beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. 
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Disebut juga dengan kebijakan uang ketat 

(http://edisugiartonos.blogspot.com/2013/05/jenis-jenis-kebijakan-moneter.html). 

 

2.1.2  Nilai Kurs 

Dengan adanya pasar modal internasional, para pemodal bisa melakukan 

investasi di berbagai negara dengan bukan melakukan investasi langsung seperti 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional, 

tetapi dengan jalan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan bursa-bursa efek. 

Besarnya kurs suatu negara terhadap mata uang lainnya biasanya ditentukan oleh 

keadaan perekonomian suatu negara. Menurut Arifin dan Hadi (2009:82)  nilai 

tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan 

menurut Rodriguez & Carter (2006:91) pengertian kurs dari mata uang sebagai 

berikut : 

“Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang dibandingkan 

dengan jenis mata uang lain”. 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa nilai tukar adalah 

sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan 

satu unit mata uang negara lain.  

Dalam penelitian ini nilai kurs akan diukur melalui nilai tukar rupiah 

terhadap USD yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank 

Indonesia, nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah bulanan periode 2009-

2012. Kurs tengah yaitu nilai yang didapat dari penjumlahan antara kurs jual dan 

kurs beli kemudian dibagi dua (http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/uka-

bi/Default.aspx). 

 

2.1.2.1 Sistem Nilai Kurs 

Berbedanya nilai tukar suatu valuta di setiap negara tergantung dari 

kebijakan pendapatan sistem nilai tukar negara tersebut. Sistem nilai tukar dapat 

diklasifikasikan menurut seberapa jauh nilai tukar dikendalikan oleh pemerintah, 

kategori-kategori sistem nilai tukar menurut Madura (2006:165-160) adalah 

sebagai berikut : 

http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/uka-bi/Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/uka-bi/Default.aspx
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1. Sistem nilai kurs tetap 

 Sistem nilai tukar tetap adalah suatu sistem moneter dimana nilai tukar dibuat 

konstan atau hanya dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sangat 

sempit. Jika nilai tukar mulai bergerak terlalu tajam, pemerintah dapat 

melakukan intervensi untuk mempertahankannya dalam batas-batas yang 

dimaksud. 

2. Sistem nilai kurs mengambang bebas 

 Sistem nilai tukar mengambang bebas merupakan suatu sistem moneter 

dimana nilai tukar dibiarkan bergerak mengikuti kekuatan-kakuatan pasar 

tanpa intervensi dari pemerintah. Dalam system ini perusahaan-perusahaan 

multinasional perlu menyerahkan sumber daya yang substansial untuk 

mengukur dan mengelola resiko valuta asing. 

3. Sistem nilai kurs mengambang terkendali 

 Sistem mengambang terkendali adalah suatu sistem moneter dimana nilai 

tukar dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-batas yang eksplisit, tetapi bank 

sentral bisa melakukan intervensi untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar 

tersebut. 

4. Sistem nilai kurs terpatok 

 Sistem nilai tukar terpatok yang merupakan sistem moneter dimana valuta-

valuta dipatokan ke suatu valuta lain atau ke suatu unit perhitungan dalam 

batas-batas tertentu. 

 

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Nilai Kurs 

Menurut  Arifin dan Hadi (2009:84-85)  ada  dua  faktor penyebab 

perubahan nilai tukar : 

1.  Faktor penyebab nilai tukar secara langsung 

Secara langsung permintaaan dan penawaran valas akan dipengaruhi oleh faktor-

faktor berikut: 
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a)  Pemintaan  valas  akan  ditentukan  oleh  impor  barang  dan  jasa  yang 

memerlukan  dolar atau valas lainnya dan ekspor modal dari  dalam ke luar 

negeri. 

b)  Penawaran  valas  akan  ditentukan  oleh  ekspor  barang  dan  jasa  yang 

menghasilkan  dollar  atau  valas  lainnya  dan  impor  modal  dari  luar 

negeri ke dalam negeri. 

2. Faktor penyebab nilai tukar secara tidak langsung 

Adapun  secara  tidak  langsung  permintaan  dan  penawaran  valas  akan  

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

a)  Posisi neraca pembayaran 

Saldo  neraca pembayaran  memiliki  konsekuensi  terhadap  nilai  tukar   

rupiah.  Jika  saldo  neraca  pembayaran  defisit,  permintaan  terhadap valas 

akan  meningkat. Hal  ini  menyebabkan  nilai  nilai tukar melemah.  

Sebaliknya  jika  saldo  neraca  pembayaran  surplus, permintaan  terhadap  

valas  akan menurun,  dan  hal  ini  menyebabkan nilai rupiah menguat 

b)  Tingkat inflasi  

Dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap,  kenaikan tingkat  harga  akan  

mempengaruhi  nilai  tukar  mata  uang  suatu  negara. Sesuai  dengan  teori  

paritas  daya  beli, yang  menjelaskan  bahwa pergerakan kurs antara mata 

uang dua negara  bersumber  dari  tingkat  harga  di  kedua  negara  itu  

sendiri. Dengan  demikian,  menurut  teori  ini  penurunan  daya  beli  mata  

uang (yang  ditunjukan  oleh  kenaikan  harga  di  negara  yang  

bersangkutan) akan  diikuti  dengan  depresiasi  mata  uang  secara  

proporsional  dalam pasar valuta asing. Sebaliknya, kenaikan daya beli mata 

uang domestik (misalnya  rupiah)  akan  mengakibatkan  apresiasi  

(penguatan  mata uang) secara proporsional. 

c)  Tingkat bunga  

Dengan  asumsi  ceteris  paribus  adanya  kenaikan  suku  bunga  dari 

simpanan  suatu  mata  uang  domestik,  akan  menyebabkan  mata  uang 

domestik itu mengalami apresiasi (penguatan) terhadap nilai mata uang 

negara  lain.  Hal  ini  mudah  dipahami  karena  meningkatkan  suku  bunga 
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deposito,  misalnya  orang  yang  menyimpan  asetnya  di  lembaga 

perbankan dalam  bentuk rupiah akan  mendapatkan pendapatan  bunga 

yang lebih besar sehingga menyebabkan nilai rupiah terapresiasi. 

d)  Tingkat pendapatan nasional 

Seperti halnya tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional hanya akan 

mempengaruhi  nilai  tukar  melalui tingkat permintaan  dolar  atau  valas  

lainnya.  Kenaikan  pendapatan  nasional (yang  identik  dengan  

meningkatnya  kegiatan  transaksi  ekonomi) melalui kenaikan  impor akan  

menigkatkan permintaan terhadap dolar atau  valas  lainnya  sehingga  

menyebabkan  nilai  rupiah  terdepresiasi dibandingkan dengan valas 

lainnya. 

e)  Kebijakan moneter 

Kebijakan  pemerintah  untuk  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  dapat 

mempengaruhi  pergerakan  kurs.  Misalnya,  kebijakan  Bank  Indonesia 

yang besifat  ekspansif (dengan menambah jumlah uang beredar) akan 

mendorong  kenaikan  harga-harga  atau  inflasi.  Pada  akhirnya 

menyebabkan  rupiah  mengalami  depresiasi  karena  menurunkan  daya 

beli  rupiah  terhadap  barang  dan  jasa  dibandingkan  dolar  atau  valas 

lainnya. 

f)  Ekspektasi dan Spekulasi  

Untuk  sistem  nilai  tukar  yang  diserahan  kepada  mekanisme  pasar 

secara  bebas,  seperti  halnya  rupiah  dan  sebagian  besar  mata  uang 

negara-negara di dunia, perubahan nilai tukar rupiah dapat disebabkan oleh  

faktor-faktor nonekonomi  (misalnya  karena  ledakan  bom  atau gangguan  

keamanan)  akan  berpengaruh  terhadap  kondisi perekonomian di dalam 

negeri. 

 

2.1.3  Inflasi 

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. 

Menurut  Putong  dan Andjaswati (2008:133)  pengertian inflasi adalah proses 
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kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Sedangkan menurut Rose & 

Marquis (2006:168) berpendapat :  

“Inflation is defined as a rise in the average level of prices for all 

goods and services”.  

 

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa inflasi merupakan kenaikan 

harga rata-rata pada semua barang dan jasa. Dapat disimpulkan dari beberapa 

definisi di atas bahwa inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang secara 

umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai 

uang dalam negeri. Dalam penelitian ini inflasi akan diukur dengan pergerakan 

inflasi bulanan periode 2009-2012 

(http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx). 

 

2.1.3.1 Jenis-jenis Inflasi 

 Inflasi yang terjadi di setiap negara terdiri atas berbagai jenis, Sukirno 

(2004:303-305) menyatakan bahwa berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan 

harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam dua jenis yaitu : 

1. Inflasi tarikan permintaan  

 Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu 

dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam pasaran. 

Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada 

kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika 

perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan 

pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini 

permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perushaaa-perusahaan 

pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. 

Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan 

kenaikan harga-harga. 

2. Inflasi desakan biaya  

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam 

perekonomian yang diakibatkan oleh biaya produksi. Pertambahan biaya 

produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, 
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walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan 

dalam permintaan barang-barang yang diproduksikannya. 

 

2.1.3.2 Sebab-sebab terjadinya Inflasi 

 Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku diakibatkan oleh banyak 

faktor. Menurut Sukirno (2004:14-15) di negara-negara industri pada umumnya 

inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut : 

1. Perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. 

 Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan 

mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya 

menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang 

lebih tinggi. Kedua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-

harga. 

2. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. 

Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesukaran dalam mencari 

tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada 

akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan 

upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari 

berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan 

biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan 

harga barang mereka. Kedua masalah yang diterangkan di atas biasanya 

berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga 

kerja penuh. Dengan perkataan lain di dalam perekonomian yang sudah 

sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan 

tenaga kerja.  

 

2.1.4 Suku Bunga Deposito 

Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank 

kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan 
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dikembalikan bank pada kemudian hari 

(http://finansial.bisnis.com/read/20130718/9/151550/kamus-ekonomi-apa-arti-suku-bunga-

deposito).  

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa suku bunga deposito adalah 

imbalan yang akan didapat oleh pihak nasabah atas simpanannya di bank. Dalam 

penelitian ini suku bunga deposito akan diukur dengan pergerakan suku bunga 

deposito bulanan periode 2009-2012 (http://hadiborneo.wordpress.com/buy-

data/). 

 

2.1.4.1 Jenis-jenis Deposito 

 Ada berbagai jenis deposito yang ditawarkan dengan menyesuaikan cara 

mengelola gaji bagi karyawan yang banyak dilakukan. Jenis deposito bisa saja 

berbeda diberbagai negara, namun di Indonesia sendiri terdapat penggolongan 

jenis deposito seperti berikut ini : 

1. Deposito Berjangka 

 Merupakan salah satu jenis deposito yang banyak diikuti orang Indonesia. 

Depositi ini diterbitkan dengan jenis waktu yang berjangka sesuai dengan periode 

tertentu. Jangka waktunya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 

24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun 

lembaga, artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama perorangan atau 

lembaga si pemilik deposito berjangka. Deposito berjangka bisa diterbitkan 

berupa valuta asing yang kuat seperti Dollar Amerika. 

2. Deposito Sertifikat 

 Seperti jenis deposito berjangka namun, diterbitkannya dalam bentuk 

sertifikat yang kemudian bisa dipindahtangankan atau diperjual 

belikan.  penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal 

dan biasanya dalam jumlah yang bulat. Sehingga, nasabah dapat membeli dalam 

lembaran yang bervariasi untuk jumlah yang diinginkan. 

3. Deposito On Call 

 Deposito On Call atau dikenal DOC ini biasanya dilakukan nasabah 

dengan jumlah depoaito besar yang sementara waktu tidak digunakan. Baisanya 

http://finansial.bisnis.com/read/20130718/9/151550/kamus-ekonomi-apa-arti-suku-bunga-deposito
http://finansial.bisnis.com/read/20130718/9/151550/kamus-ekonomi-apa-arti-suku-bunga-deposito
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waktu penerbitannya sekitar 7 hari sampai satu bulan dengan basaranya bunga 

yang sudah ditentukan oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah 

(http://blogging.co.id/pengertian-dan-jenis-jenis-deposito). 

 

2.1.5 Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan saham menggambarkan jumlah aktivitas transaksi 

yang terjadi di pasar modal dalam waktu tertentu. Menurut Hadianto dan Setiawan 

(2007:83) volume perdagangan saham adalah jumlah penawaran saham dan 

permintaan saham di pasar. 

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa volume perdagangan saham 

adalah jumlah lembar saham yang diperdagangan pada periode tertentu. Dalam 

penelitian ini volume perdagangan saham akan diukur dengan pergerakan volume 

perdagangan saham bulanan periode 2009-2012. Sumber: 

Emiten BBCA: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BBCA.JK+Historical+Prices 

Emiten BDMN: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BDMN.JK+Historical+Prices 

Emiten BNII: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BNII.JK+Historical+Prices 

Emiten PNBN: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=PNBN.JK+Historical+Prices 

Emiten BNGA: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BNGA.JK+Historical+Prices 

Emiten BBKP: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BBKP.JK+Historical+Prices 

 

2.1.6 Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2009:199), return saham merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi 

dan return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di 

masa mendatang. Return realisasi merupakan return yang dihitung berdasarkan 

data historis, dimana return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukuran kinerja perusahaan. Sedangkan return ekspektasi merupakan return 

yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang.  

 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BBCA.JK+Historical+Prices
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BDMN.JK+Historical+Prices
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BNII.JK+Historical+Prices
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=PNBN.JK+Historical+Prices
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BNGA.JK+Historical+Prices
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=BBKP.JK+Historical+Prices
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa return  saham merupakan 

tingkat pengembalian berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli 

saham.Dalam penelitian ini return saham diukur dengan menggunakan 

persamaan: 

                        Return Saham ═ 
       

  
 

Sumber: (Brigham dan Houston, 2006: 410) 

Keterangan : 

P1 ═ Harga untuk waktu t 

P0 ═ Harga untuk waktu sebelumnya 

t   = Periode sampel (dalam bulan) 

 

2.1.7 Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, Suku Bunga Deposito dan Volume 

Perdagangan Saham terhadap Return Saham 

2.1.7.1 Pengaruh Nilai Kurs terhadap Return Saham 

Nilai tukar berpengaruh pada kegiatan di pasar modal, jika nilai tukar 

mengalami penurunan maka akan mempengaruhi investasi dalam negeri, tingkat 

return saham para investor, dan menghambat perekonomian secara keseluruhan. 

Gejolak nilai tukar yang berfluktuasi menyebabkan para investor lebih memilih 

menginvestasikan dananya ke pasar valuta asing atau memilih deposito. Hal ini 

dapat dilihat dari argument Syahrir (2001:221), mengenai kurs Rupiah atau US 

Dollar adalah sebagai berikut : 

“Apabila terjadi penurunan kurs Rupiah secara berlebihan akan 

berdampak kepada perusahaan go public. Besarnya biaya impor dari 

perusahaan akan mempertinggi biaya produksi serta menurunnya 

laba perusahaan, selanjutnya harga saham perusahaan itu akan anjlok 

sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami 

penurunan dan return yang akan diterima oleh investor akan kecil, 

jadi sulit untuk diharapkan untuk perkembangan pasar modal yang 

dinamis apabila kurs Rupiah mengalami depresiasi atau devaluasi 

yang berkali-kali, dan juga sulit membayangkan sebuah negara akan 

mampu mengambangkan pasar modalnya bila kondisi hutang luar 

negerinya menumpuk sehingga tingkat debt series ratio mencapai 

persentase yang amat tinggi”. 
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Utami dan Rahayu (2003:130) melakukan penelitian tentang “Peran 

Profitabilitas, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Uang dalam Mempengaruhi 

Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi”. Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah profitabilitas perusahaan, suku bunga, laju inflasi, dan nilai 

tukar uang sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Penelitian 

tersebut menggunakan obyek penelitian yaitu perusahaan yang sensitif terhadap 

perubahan kondisi ekonomi yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian ini 

menyebutkan secara empiris terbukti bahwa nilai tukar mempengaruhi harga 

saham secara signifikan. Dan secara empiris terbukti bahwa nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

Dari pernyataan dan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa nilai tukar 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap return saham, baik secara signifikan 

maupun secara tidak signifikan. 

 

2.1.7.2 Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham 

Menurut Sukirno (2004:14) inflasi didefinisikan sebagai suatu proses 

kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi disebuah 

negara dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek perekonomian, salah 

satunya adalah terhadap kondisi saham di pasar modal.  

Rose & Marquis (2006:175) berpendapat, “Stock prices will tend to fall if 

more inflation causes investors to lower their dividend expectations, increases the 

perceived risk to stockholders, or both”. 

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa harga saham akan turun jika 

kenaikan inflasi menyebabkan penurunan tingkat dividen investor, meningkatkan 

risiko pemegang saham atau kedua-duanya. Apabila harga saham turun akan 

menyebabkan return saham yang akan diterima investor juga akan menurun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi dan Yunina (2006:13) adalah 

mengenai pengaruh laba akuntansi, financial leverage, dan tingkat Inflasi 

terhadap harga saham, dimana studi kasusnya pada saham LQ 45 di BEJ, pada 

penelitian ini inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. 
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Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap return saham. 

 

2.1.7.3 Pengaruh Suku Bunga Deposito terhadap Return Saham 

Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang-orang untuk menanamkan 

dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau sektor 

industri yang risikonya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan 

uang di bank terutama dalam bentuk deposito. Rose & Marquis (2006:153) 

menyatakan bahwa, “A period of falling interest rates often leads investors to 

dump their lower-yielding bonds and switch to equities, driving stock prices 

upward”. Artinya, dapat diketahui bahwa penurunan tingkat bunga akan membuat 

investor meninggalkan obligasi yang memberikan tingkat pengembalian lebih 

rendah dan mengalihkan investasi pada saham sehingga mengakibatkan naiknya 

harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2008:166) adalah mengenai 

pengaruh suku bunga deposito dan kurs terhadap harga saham pada Industri 

Perbankan. Hasil penelitian ini bahwa suku bunga deposito dan kurs Rupiah 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham. Dan secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. 

Dari pernyataan dan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa suku 

bunga deposito mempunyai pengaruh yang negatif terhadap return saham. 

 

2.1.7.4 Pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap Return Saham 

Hadianto dan Setiawan (2007:94) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

volume perdagangan, EPS dan PER terhadap harga saham sektor pertambangan 

pada periode 2000-2005 di BEJ. Hasilnya menunjukkan bahwa volume 

perdagangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa volume perdagangan 

saham mempunyai pengaruh yang positif terhadap return saham. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang 

akan diambil yaitu diantaranya dari lingkungan makro dan lingkungan mikro. 

Lingkungan makro adalah unsur-unsur yang berada di luar organisasi, dimana 

unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh 

manajer, disamping itu juga akan mempengaruhi manajer didalam pengambilan 

keputusan yang akan dibuat. Sedangkan lingkungan mikro adalah suatu peristiwa 

atau keadaan para emiten. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang berasal dari 

lingkungan makro yaitu nilai kurs, inflasi, dan suku bunga deposito. Sedangkan 

faktor yang berasal dari lingkungan mikro yaitu volume perdagangan saham.  

Nilai kurs adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat 

dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Kemudian inflasi adalah 

suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara 

terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Kemudian suku 

bunga deposito adalah imbalan yang akan didapat oleh pihak nasabah atas 

simpanannya di bank. Kemudian volume perdagangan saham adalah jumlah 

lembar saham yang diperdagangan pada periode tertentu. Naik/turunnya nilai 

kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan volume perdagangan saham akan 

mempengaruhi harga saham. Apabila harga saham meningkat akan diikuti dengan 

kenaikan return saham, dan sebaliknya. 
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat 

kerangka pemikirannya seperti yang terlihat pada gambar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai kurs, inflasi, suku bunga 

deposito, dan volume perdagangan saham terhadap return saham baik secara 

parsial maupun secara simultan pada perusahaan perbankan periode 2009-2012.” 
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