
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Krisis keuangan yang bermula di Amerika mempengaruhi krisis keuangan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi para 

investor untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar Modal memiliki peran penting 

bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, 

yakni pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi 

sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan 

karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. www.idx.co.id  

Pasar modal merupakan alat representasi untuk menilai kondisi 

perusahaan-perusahaan disuatu negara. Karena hampir semua industri disuatu 

negara terwakili oleh pasar modal. Pasar modal yang sedang mengalami 

peningkatan (Bullish) atau mengalami penurunan (Bearish) terlihat dari naik 

turunnya harga-harga saham yang tercermin melalui suatu pergerakan indeks atau 

lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham. Indonesia memiliki patokan indeks 

nasional atau lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG 

merupakan patokan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan 

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


seluruh saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin berkembang pasar 

modal nasional semakin meningkat IHSG. 

Pada aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham 

mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan 

harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham. Dengan 

kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham. Supply dan 

demand terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas 

saham sebagai akibat kinerja perusahaan dan industri maupun faktor yang sifatnya 

makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non 

ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. www.idx.co.id  

Pergerakan naik turunnya IHGS dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari 

luar negri dan faktor yang berasal dari dalam negeri. Faktor dari luar negeri 

berasal dari indeks bursa asing negara lain (Dow Jones, Hang Seng,dll), trend 

harga emas luar negeri, trend pergerakan harga minyak luar negeri, dan sentimen 

pasar luar negeri. Sedangkan faktor dalam negri berasal dari nilai kurs mata uang 

suatu negara terhadap negara lain, tingkat suku bunga, dan inflasi yang terjadi di 

suatu negara (Mauliano, 2010). Faktor- faktor inilah yang akan mempengaruhi 

harga saham pada lantai bursa dan akan berdampak pada kebijakan pembagian 

dividen/return yang diharapkan oleh para investor (Agus Sartono: 2001) . Return 

merupakan tujuan utama investor untuk mendapatkan hasil dari investasi yang 

dilakukan oleh investor. Dengan adanya return saham yang cukup tinggi akan 

lebih menarik para investor untuk membeli saham. Return Saham adalah nilai 

yang diperoleh sebagai hasil dari aktivitas investasi. (Jogiyanto (2010:205). 

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


Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi yaitu pertama, faktor 

internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur 

permodalannya, struktur hutang perusahaan, dan sebagainya, kedua adalah 

menyangkut faktor eksternal, seperti pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 

perkembangan sektor industrinya, faktor ekonomi seperti terjadinya inflasi, 

kenaikan tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah. Ratna Prihantini (2009).  

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan 

investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat 

pengembalian (rate of return) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka 

harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. 

Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi 

menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan 

yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan 

perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang 

tercermin pula oleh turunnnya return saham (Nurdin (1999). Inflasi didefinisikan 

sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian.Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lain dan 

berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah 

rendah yaitu mencapai dua atau tiga persen. Tingkat inflasi yang moderat 

mencapai diantara empat sampai sepuluh persen. Inflasi yang sangat serius dapat 

mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. 

(Sukirno 2008) 



Selain inflasi, dampak dari faktor lain terhadap return saham yaitu tingkat 

suku bunga sertifikat bank indonesia. Sertifikat merupakan surat keterangan atau 

pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan 

sebagai bukti suatu kejadian. Sertifikat yang dikeluarkan bank indonesia lebih 

dikenal sebagai sertifikat bank indonesia (SBI). Pendapat tersebut diperkuat oleh 

S.K Direksi BI No.31/67/Kep/DIR tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta 

investasi rupiah yakni “Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas 

unjuk atas rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.  Secara teori tingkat suku 

bunga dan harga saham memiliki hubungan yang negatif (Tandelin,2010). Tingkat 

suku bunga adalah harga atas dana yang dipinjam. Reilly and brown (1997) dalam 

Achmad (2009).  

Naiknya tingkat suku bunga akan ditandai dengan penurunan pada harga 

saham. Penurunan harga saham menyebabkan terjadinya kegiatan produksi dan 

investasi menjadi terbatas. Para perbankan enggan untuk menyalurkan kredit 

karena tingginya tingkat ketidakpastian. Di lain sisi terdapat beberapa bank yang 

kesulitan likuiditas karena tidak mendapatkan dana pinjaman dari pihak bank lain. 

Dengan begitu para bank yang mengalami kesulitan likuiditas terpaksa 

menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi untuk kebutuhan tabungan dan 

deposito guna memenuhi kebutuhan akan dana. Dengan tingginya tingkat suku 

bunga maka masyarakat akan memilih untuk medepositokan uangnya di bank 

daripada untuk berinvestasi pada saham pada saat kondisi saham sedang 

memburuk agar mendapatkan return yang sesuai. Bila suku bunga SBI cukup 



tinggi (lebih tinggi dari capital gain dan dividen pertahun yang dapat diperoleh 

dari lantai bursa) orang akan memilih menyimpan uangnya di bank dan IHSG 

turun. Sebaliknya, bila suku bunga sudah melemah, maka orang akan beralih ke 

lantai bursa. (Yuniarti,2011). 

Berikut grafik perkembangan tingkat suku bunga yang dapat dilihat dari 

tahun ke tahun: 

BI Rate Bank Indonesia: 

 

Gambar: 1.1 Grafik BI Rate Bank Indonesia 

Pada grafik dapat disimpulkan bahwa kenaikan suku bunga sertifikat bank 

indonesia pada setiap tahunnya berbeda. Dan tingkat suku bunga yang paling 

rendah terdapat akhir tahun 2012 sampai memasuki awal tahun 2014 dengan 

kisaran angka yang stabil yaitu 5,75. Sedangkan tingkat suku bunga yang tinggi 

terjadi pada tahun 2015 dengan kisaran angka 7,75. Dengan tingkat suku bunga 

yang tinggi pada tahun 2015 menyebabkan para investor untuk mendepositokan 

uangnya pada bank dengan harapan untuk mendapatkan return yang tinggi. 



Nilai tukar (Kurs) ikut mempengaruhi dalam kondisi naik turunnya saham 

pada lantai bursa. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS turut 

menambah beban perusahaan. Saat perusahaan sedang melakukan proses produksi 

maka biaya yang dilakukan untuk proses produksi akan semakin tinggi dengan 

adanya bahan baku impor yang akan berdampak pada penetapan kebijakan harga. 

Dengan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata di pasar 

internasional, maka hasil produk tidak dapat bersaing di pasar global. Kondisi ini 

akan menyebabkan krisis keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Sehingga 

para investor akan memikirkan ulang untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut 

karena kinerja perusahaan dalam pasar global tidak berjalan dengan baik. Investor 

tentu akan memilih perusahaan dengan prospek return yang lebih tinggi dengan 

tingkat resiko tertentu. Intinya, nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga 

saham (Saini dkk, 2002). 

Adanya faktor yang mempengaruhi harga saham pada lantai bursa, 

mengakibatkan semakin turunnya IHGS yang berdampak pada return saham. 

Dengan begitu para investor akan lebih hati-hati dalam menentukan jenis investasi 

mereka. Investor tentu saja akan memilih saham-saham yang memiliki prospek 

atau peluang return yang tinggi dengan resiko tertentu. Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. 

Tandelilin (2010) 

Kejadian bahwa harga saham-saham turun  menyebabkan nilai saham pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi anjlok. Seperti pada kasus beberapa waktu 



terakhir ini, Indeks harga saham gabungan (IHSG) bahkan anjlok lebih dari 24% 

dari posisi tertinggi pada April 2015. Irmawati Amran, Sekretaris Perusahaan PT 

Bursa Efek Indonesia, menjelaskan beberapa isu terkait pasar keuangan dalam 

satu bulan terakhir yang berpengaruh terhadap turunnya ekspektasi investasi 

secara global dan pada gilirannya mendorong pemodal untuk menempatkan 

asetnya pada instrumen investasi yang lebih minim risiko. pemicu turunnya 

kepercayaan pelaku pasar modal, yaitu spekulasi atas kenaikan suku bunga acuan 

Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta tekanan perlambatan ekonomi 

global yang khususnya berasal dari negara China. www.market.bisnis.com  

Indeks harga konsumen Indonesia turun di bulan Februari 2015, mencatat 

deflasi 0,36% dalam basis month-on-month (m/m), sementara tingkat inflasi 

tahunan (y/y) nasional berkurang menjadi 6,29%, turun dari 6,96% (y/y) di bulan 

sebelumnya. Berkurangnya tingkat inflasi di negara dengan ekonomi terbesar di 

Asia Tenggara ini bisa menyediakan ruang bagi bank sentral (Bank Indonesia) 

untuk memotong suku bunga lebih lanjut di tahun 2015. BI menetapkan tingkat 

suku bunga yang lebih tinggi dalam dua tahun terakhir sebagai strategi untuk 

melawan tingkat inflasi untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan untuk 

mendukung nilai tukar rupiah. BI tidak akan membiarkan nilai tukar rupiah 

melemah secara berlebihan (diduga BI telah mengintervensi pasar ketika nilai 

rupiah melewati batasan Rp 13,000 per dollar AS di hari Senin), bank sentral 

memberikan sinyal jelas bahwa BI bisa menoleransi nilai tukar rupiah yang lebih 

lemah karena ini akan memiliki dampak positif pada neraca perdagangan 

Indonesia dan neraca transaksi berjalan. www.indonesia-investments.com   

http://www.market.bisnis.com/
http://www.indonesia-investments.com/


Adanya variabel yang menyebabkan penurunan harga saham di lantai 

bursa mengakibatkan investor untuk dapat mendapatkan pendapatan atau return 

yang sesuai tidak tercapai, Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi 

(Unsrat) Manado Dr. Joubert Maramis mengatakan spekulan di pasar modal 

Indonesia masih cukup banyak sehingga mempengaruhi kondisi bursa jangka 

pendek. Ia mengatakan investor cenderung menginvestasikan uangnya dalam 

saham, obligasi dan derivatif dalam jangka panjang dan jumlah yang relatif besar 

sehingga benefitnya jangka panjang. saat ini psikologi pasar menurun, kurs yang 

melemah, kecendrungan terjadinya inflasi dan tidak stabilnya kondisi politik 

membuat tingkat resiko di pasar modal Indonesia semakin meningkat. 

www.medanbisnis.com  

Pencapaian return yang optimal akan terganggu apabila terjadi inflasi, 

tingkat suku bunga yang tinggi, nilai tukar rupiah yang tidak stabil, seperti 

penjualan yang menurun pada sektor properti yang akan berdampak pada return 

perusahaan. Pada PT Summarecon Agung Tbk mencatat penurunan penjualan 

hingga 50 persen pada kuartal I-2014, dibandingkan penjualan PT Agung 

Podomoro Land Tbk turun 31,9 persen. Sementara pra penjualan PT Alam Sutera 

Tbk juga mengalami penurunan 29 persen. Rendahnya pertumbuhan properti 

membuat indeks harga saham sektor ini turun yang berakibat pada laba yang 

didapatkan. Awal tahun 2015 indeks saham properti pada Bursa Efek Indonesia 

beada pada level 532,96.  Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia 

(REI) Eddy Hussy mengatakan, perlambatan di sektor properti terjadi karena 

rendahnya daya beli masyarakat, imbas dari kondisi ekonomi saat ini.  Selain itu, 

http://www.medanbisnis.com/


ada juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kebijakan 

pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga dianggap berdampak pada penundaan 

rencana ekspansi pengembang pada tahun ini. Lesunya usaha properti ini 

diperkirakan masih terus terjadi hingga tahun depan. Sektor ini diperkirakan baru 

akan membaik pada 2017, seiring membaiknya kondisi ekonomi makro Indonesia 

(tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah) dan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. www.katadata.co.id 

Hasil penelitian teradahulu yang dilakukan oleh Nurhakim menunjukan 

bahwa nilai tukar dan inflasi berpengaruh posifit terhadap return saham Jakarta 

Islamic Indeks, sedangkan suku bunga dan beta berpengaruh negatif terhadap 

return saham Jakarta Islamic Indeks. Serta penelitian yang dilakukan oleh Akbar 

Faoriko menunjukan bahwa nilai tukar rupiah , inflasi, suku bunga SBI secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan property 

yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertolak belakang dengan jurnal yang dibuat 

oleh Erni Indah Sari, Ervita Safitri, Ratna Juwita yang menyatakan bahwa baik 

secara parsial maupun simultan inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto 

menunjukkan bahwa nilai tukar dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

sedangkan inflasi berpengaruh positif dan secara simultan ketiganya berpengaruh 

secara signifikan. 

Jurnal internasional yang ditulis oleh Rika S Martina, Althyn K 

Myrzashova, Gatut L Budiono menyatakan bahwa secara parsial variabel suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap return saham, sedangkan nilai tukar 

http://www.katadata.co.id/


berpengaruh positif terhadap return saham. Faktor makroekonomi yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap return saham menurut Muhammed 

Monjurul Quadir adalah inflasi, tingkat suku, seimbangnya permintaan dan 

penawaran di lantai bursa. Menurut John J Vaz, Mohamed Ariff, Robert D Brooks 

dalam jurnal internasionalnya menunjukan bahwa suku bunga berpengaruh positif 

terhadap return saham. 

Berdasarkan fakta yang ada, variabel makro ekonomi seperti inflasi,tingkat 

suku bunga SBI, nilai tukar rupiah berpengaruh secara positif terhadap 

pendapatan atau return bagi para investor. Sedangkan menurut peneliti terdahulu 

ada beberapa variabel makro ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  

“Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Return Saham Pada Sektor property Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)’’. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 

identifikasi masalah ini return saham pada perusahaam property dipengaruhi oleh 

inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, dan indeks 

Dow Jones, maka masalah penelitian yang dapat diidentifikasi, yaitu : 



1. Bagaimana inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan 

return saham pada perusahaan property yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 

2. Apakah inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah secara 

parsial berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan property 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 

3. Apakah inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah secara 

simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan property 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data dan 

informasi, kemudian diolah lebih lanjut dan secara sistematis untuk kemudian 

dianalisis. Hasil analisis kemudian dapat ditarik kesimpulan. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap return saham pada 

perusahaan property yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap 

return saham pada perusahaan property yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 



3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return 

saham pada perusahaan property yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi,tingkat suku bunga SBI, dan 

nilai tukar rupiah terhadap return saham pada perusahaan 

property yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI tahun 2010-

2014). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Akademik 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur 

untuk menambah wawasan terhadap kualitas audit yang dihasilkan 

oleh seorang auditor. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh inflasi,tingkat 

suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap return saham pada 

perusahaan property. serta untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang akhir pada Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah 

wawasan maupun pengembangan penelitian selanjutnya. 

 



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan mengunjungin homepage : www.idx.co.id serta mengambil 

data dari BI Rate dengan mengunjungi homepage : www.bi.go.id 

untuk mendapatkan data sekunder. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan september 2015 sampai dengan bulan desember 2015. 
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