
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Return Saham  

2.1.1.1 Pengertian Return saham 

Return saham merupakan salah satu faktor yang mendorong para investor berinvestasi 

dan merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang 

dilakukannya. Return saham diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh selama periode 

investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham (Boediono, 2000). 

 

 2.1.1.2 Jenis-Jenis Return 

 Terdapat dua jenis return yaitu: “Return realisasi (realized return) merupakan return 

yang telah terjadi. Return ini dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi 

juga berguna dalam penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko yang akan 

datang.” Return realisasi diukur dengan menggunakan return total (total return), relatif 

return (return relative), kumulatif return (return cumulative), dan return disesuaikan 

(adjusted return). Sedang rata-rata dari return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika 

(arithmetic mean) dan rata-rata geometric (geometric mean). “Return ekspektasi (expected 

return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh para investor di masa yang akan 

datang.” Return ekspetasi dapat dihitung berdaasarkan nilai ekspetasi masa depan, nilai 

return historis, model return eskpetasi yang ada. Jogiyanto Hartono (2008 :195).   

 Komponen return saham seperti yang dikemukakan oleh Tandelilin (2010 : 48), 

menyatakan bahwa return saham terdiri dari :  



1. Capital gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu saham yang bisa 

memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Capital gain juga merupakan hasil 

yang diperoleh dari selisih antara harga pembelian (kurs beli) dengan harga penjualan 

(kurs jual). Artinya jika kurs beli lebih kecil dari pada kurs jual maka investor 

dikatakan memperoleh capital gain, dan sebaliknya jika kurs beli lebih besar dari kurs 

jual maka investor akan memperoleh capital loss. Maka capital gain dapat dituliskan 

sebagai berikut:  

Jogianto (2011)  

Keterangan :  

Pt = Harga saham periode sekarang  

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

2. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi saham. Yield juga merupakan 

persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari 

suatu investasi, dan untuk saham biasa dimana pembayaran periodik sebesar Dt rupiah 

per lembar, maka yield dapat dituliskan sebagai berikut (Jogianto, 2011): 

 

Keterangan :  

Dt = Dividen kas yang dibayarkan  

Pt -1 = Harga saham periode sebelumnya  

Menurut Tjiptono D. Dan Hendy M. Fakhrudin (2001: 8), pada dasarnya terdapat dua 

keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu:  



1) Deviden merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan 

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.  

2) Capital Gain merupakan selisih antaa harga beli dan harga jual. Capital Gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

  

2.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham 

 Faktor yang mempengaruhi return saham terdiri dari dua kategori yaitu : faktor makro 

dan faktor mikro. Samsul (2008: 200)  

1. Faktor makro adalah faktor yang meliputi dari luar perusahaan, meliputi : 

a. Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat bunga umum domestik, tingkat 

inflasi, kurs valuta asing, dan kondisi ekonomi internasional. 

b. Faktor makro non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri, peristiwa 

politik di luar negeri, peperangan, demonstrasi masa, dan kasus lingkungan hidup. 

2. Faktor mikro adalah faktor yang berada didalam perusahaan itu sendiri, meliputi : 

a. Laba bersih per saham 

b. Nilai buku per saham 

c. Rasio utang terhadap ekuitas 

d. Rasio keuangan lainnya. 

 

2.1.1.4 Metode Perhitungan Return saham 

Mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara periodik 

kepada pemegang sahamnya, maka return saham dapat dihitung sebagai berikut 

(Jogianto, 2011) : 

   



Keterangan :  

Pt  = Harga saham sekarang  

Pt -1  = Harga saham periode sebelumnya 

Namun dalam jenisnya return dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Return realisasi (actual return)  

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Actual return digunakan 

dalam dalam menganalisis data adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara 

menghitung selisih harga saham individual periode berjalan dengan periode 

sebelumnya dengan mengabaikan deviden, dapat ditulis dengan rumus : 

 (Jogiyanto:2010) 

Keterangan : 

Ri,t = Return Saham i pada waktu t  

Pi,t = Harga Saham i pada periode t  

Pit-1 = Harga Saham pada i periode t-1 

Selain return saham terdapat juga return pasar (Rm) yang dapat dihitung dengan 

rumus : 

      (Jogiyanto, 2003 : 23)  

Keterangan : 

Rm = Return Pasar  

IHSGt = Indeks Harga saham Gabungan Pada Periode t  



IHSGt-1 = Indeks Harga saham Gabungan Pada Periode t 

 

 

 

2. Return ekspektasi (Expected return)  

Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

di masa yang akan datang. Adapun perhitungan Expected return menurut Brown dan 

Waren dalam (Jogiyanto,2003) yaitu :  

 E(Rit) = Rmt 

Keterangan:  

E(Rit)= Tingkat keuntungan saham yang diharapkan pada hari ke t  

Rmt = Tingkat keuntungan pasar pada periode t. 

Return rata-rata (average return) dihitung dengan menggunakan rumus : 

 (Jogiyanto, 2009: 211)  

Keterangan : 

AR = Average Return  

R1    = Return periode ke-1 

R2   = Return periode ke-2 

Rn  = Return periode ke-n 

n    = Total jumlah periode 

Pendapat-pendapat yang telah dikemukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

return saham merupakan keuntungan yang diperoleh selama periode investasi yang terdiri 

dari dividen dan capital gain. Dengan melihat dari berbagai komponen return yang ada 



apakah capital gain (loss) maupun yield. Dibedakan menjadi dua kategori yaitu return 

realisasi, dan return ekspetasi. Dengan mengetahui perbedaan dari kedua jenis return yang 

didapatkan perhitungannya pun berbeda-beda. Return realisasi bertujuan untuk mengukur 

kinerja perusahaan, sedangkan return ekspetasi bertujuan untuk mengukur return yang 

diharapkan akan didapatkan oleh para investor. 

 

2.1.2 Inflasi  

2.1.2.1 Pengertian Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum, atau Inflasi dapat juga dikatakan 

sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. 

Sukirno (2006: 14) mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang 

berlaku dalam suatu perekonomian. Khlawaty (2000;96) mendefinisikan inflasi sebagai suatu 

keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin 

merosotnya nilai riil ( intrisink) mata uang suatu negara.  

 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Inflasi  

Menurut Putong (2002:260), Inflasi dibedakan atas tiga jenis, antara lain: Menurut 

Sifatnya, Inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu :  

a. Inflasi rendah (Creeping Inflation), yaitu Inflasi yang besarnya kurang dari 

10% per tahun.  

b. Inflasi menengah (Galloping Inflation) besarnya antara 10-30% per tahun. 

Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif 

besar. Angka Inflasi pada kondisi ini biasanya disebut Inflasi dua digit.  



c.  Inflasi berat (High Inflation), yaitu Inflasi yang besarnya antara 30-100% per 

tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan berubah.  

d. Inflasi sangat tinggi (Hyper Inflation), yaitu Inflasi yang ditandai oleh naiknya 

harga secara drastis hingga mencapai empat digit (di atas 100%). Pada kondisi 

ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot 

sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.  

1. Inflasi dilihat dari penyebabnya dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Inflasi karena tarikan permintaan (demand pull inflation), yaitu kenaikan 

harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang tidak tersedia 

dengan cukup. Inflasi ini biasanya berlaku ketika perekonomian mencapai 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan 

pesat. Selain itu, inflasi ini juga berlaku pada masa pertumbuhan yang pesat 

dan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, masa perang atau ketidakstabilan 

politik. Dalam masa ini, biasanya pemerintah berbelanja jauh melebihi 

pendapatannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mencetak uang baru atau 

meminjam dari bank-bank umum serta lembaga-lembaag keuangan lainnya. 

Pengeluaran pemerintah yang berlebih tersebut akan meningkatakan 

permintaan agregat dengan cepat. Apabila produsen tidak dapat memenuhi 

permintaan agregat tersebut, maka akan terjadi kenaikan harga-harga. 

b. Inflasi dorongan biaya (cosh push inflation), yaitu inflasi karena biaya atau 

harga faktor produksi meningkat. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga 

supaya mendapatkan laba dan produksi bisa berlangsung terus. Biasanya 

inflasi dorongan biaya berlaku ketika perekonomian hampir atau telah 

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kenaikan harga-harga 

tersebut bersumber dari salah satu kombinasi dari tiga faktor berikut: para 



pekerja dalam perusahaan menuntut kenaikan upah, harga bahan baku atau 

bahan penolong yang digunakan perusahaan bertambah tinggi, serta dalam 

perekonomian yang sedang mengalami perkembangan pesat. 

2. Inflasi dilihat dari asalnya dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) yang timbul karena 

terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada 

anggaran dan belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah 

mencetak uang baru.  

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara menjadi mitra 

dagang suatu negara mengalami Inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa 

harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila 

terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya 

didalam negeri tentu saja bertambah mahal.  

 

2.1.2.3 Metode Perhitungan Inflasi 

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari 

paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Faktor-faktor yang menggangu dalam 

pergerakan IHK adalah faktor kenaikan biaya input produksi, kenaikan harga biaya energi 

dan transportasi, kebijakan fiskal, kenaikan biaya distribusi, gempa bumi, kekeringan, dan 

kebakaran hutan. Winarso (2000)  

Secara khusus, IHK merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur rata-rata 

perubahan harga secara umum dari sejumlah jenis barang dalam kurun waktu tertentu atau 

disebut juga dengan inflasi. Secara sederhana perhitungan IHK menggunakan formula indeks 

Laspeyres yang telah dimodifikasi dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

IHKn        = Indeks periode ke – n 

Pni           = Harga jenis barang i, periode ke – (n) 

P(n-1)i     = Harga jenis barang i, periode ke – (n-1) 

P(n-1)i.Q0i          = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke – (n-1) 

P0i.Q0i               = Nilai konsumsi jenis barang i, pada tahun dasar 

k           = Jumlah jenis barang paket komoditas. 

  Metode perhitungan inflasi sendiri yaitu : 

  (Samuelson 2004) 

Keterangan : 

IHKt  = Indeks harga sebelumnya 

IHKt-1  = Indeks harga tahun sebelumnya 

 

2.1.3 Tingkat Suku Bunga  

2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga 

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau 

harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada 

saat mendatang (Herman (2003) dalam Meta (2005)). Pengertian lain bunga bank atau suku 

bunga adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produkanya. Bunga juga dapat 

diartikan harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang 



harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). (Kasmir, 

2008:131).  

Berdasarkan pengertian tersebut suku bunga terbagi dalam dua macam yaitu sebagai 

berikut:   

a. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan 

bunga deposito.  

b. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga. Sebagai 

contoh bunga kredit.  

Di Indonesia nilai suku bunga domestik sangat terkait dengan tingkat suku bunga 

international. Laksmono (2001) Hal ini disebabkan karena nilai pasar domestik di pasar 

internasional tidak stabil dengan adanya kebijakan nilai tukar mata uang yang kurang 

fleksibel.  Pergerakan suku bunga SBI yang fluktuatif dan cenderung meningkat akan 

mempengaruhi pergerakan sektor riil yang dicerminkan oleh pergerakan return saham. 

Akibat meningkatnya suku bunga, para pemilik modal akan lebih suka menanamkan uangnya 

di bank dari pada berinvestasi dalam bentuk saham. Sebaliknya, bila suku bunga sudah 

melemah, maka orang akan beralih ke lantai bursa. (Yuniarti,2008). Selain suku bunga 

international, tingkat diskonto Suku Bunga Indonesia (SBI) juga merupakan faktor penting 

dalam penentuan suku bunga di Indonesia. Boediono (2000) berpendapat bahwa tingkat suku 

bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Apabila permintaan lebih besar dari 

penawaran, maka uang akan menjadi langka dan tingkat bunga akan bergerak naik. 

(Weston dan Brigham, 1990:84), menyebutkan bahwa Suku Bunga mempengaruhi 

laba perusahaan dalam dua cara :  

(1) Suku Bunga merupakan biaya, maka semakin tinggi tingkat Suku Bunga maka semakin 

rendah laba 25 perusahaan apabila hal-hal lain dianggap konstan; dan 



(2) Suku Bunga mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, karena itu mempengaruhi laba 

perusahaan. Suku Bunga tidak diragukan lagi mempengaruhi investasi portofolio karena 

pengaruhnya terhadap laba, tetapi yang terpenting adalah Suku Bunga berpengaruh karena 

adanya persaingan di pasar modal antara saham dan obligasi. 

 

2.1.3.2 Metode Perhitungan Suku Bunga 

Adapun cara perhitungan Suku Bunga yang menjelaskan ada hubungannya dengan 

Inflasi dalam formulanya menurut Irving Fisher (1896) yang digunakan sampai sekarang, 

antara lain :  

(1 + i) = (1 + r)(1 + PE) 

Atau 

i = r + r.PE 

Keterangan : 

i = Suku Bunga nominal (Nominal Interest Rate)  

r = Suku Bunga riil (Real Interest Rate)  

PE = Inflasi yang diharapkan atau diperkirakan (Expected Inflation) 

 

2.1.4 Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

2.1.4.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

Nilai tukar suatu mata uang sebenarnya adalah “harga‟ mata uang suatu negara 

terhadap negara asing lainya, misalnya “harga‟ dari satu dollar Amerika saat ini melewati Rp 

13.000 www.indonesia.investmen.com. Nilai tukar rupiah (kurs) adalah pertukaran antara dua 

mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata 

uang tersebut. Triyono (2008)  

http://www.indonesia.investmen.com/


Heru (2008) menyatakan nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan 

penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing $US. Merosotnya mata 

uang rupiah menggambarkan kondisi dimana menurunnya permintaan masyarakat terhadap 

mata uang rupiah dan lebih memilih pembayaran menggunaka mata uang asing karena 

menurunnya peran perekonomian nasional 

. 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing yaitu (Simorangkir 

dan Suseno, 2004:6):  

A. Faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka 

semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan 

cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta 

asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.  

B. Faktor aliran modal keluar. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin 

besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai 

tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia 

(baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana 

penduduk Indonesia ke luar negeri.  

C. Kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang 

dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing 

sehingga memperlemah nilai tukar mata uang local terhadap mata uang asing.  

Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:  

A. Faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor 

barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh 

suatu negara dan pada lanjutannya Nilai Tukar Rupiah terhadap mata uang 



asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, 

maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar 

juga cenderung mengalami depresiasi.  

B. Faktor aliran modal masuk (capital inflow). Semakin besar aliran modal 

masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal 

masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana 

jangka pendek oleh pihak asing (portfolio investment) dan investasi langsung 

pihak asing (foreign direct investment).  

 

2.1.4.3 Jenis-Jenis Kurs Valuta Dalam Transaksi 

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 lain. Nilai tukar atau lazim juga disebut kurs valuta dalam 

berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing, dikenal ada empat jenis yakni Dornbusch 

dan Fischer (1992) dalam Meta (2005):  

A. Selling Rate (kurs jual), adalah kurs yang ditentukan oleh suatu Bank untuk 

penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.  

B.  Middle Rate (kurs tengah), adalah kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli 

valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank Central 

pada saat tertentu.  

C. Buying Rate (kurs beli), adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk 

pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.  

D. Flat Rate (kurs flat), adalah kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank 

notes dan traveller chaque, di mana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan 

promosi dan biaya-biaya lainya. 



 

2.1.4.4 Metode Perhitungan Nilai Tukar Rupiah 

 

 

             (Samuelson 2004) 

Keterangan : Q = Nilai Tukar Riil 

   S = Nilai Tukar Nominal 

   P = Tingkat Harga Domestik 

   P*=  Tingkat Harga di Luar Negri   

 

 

2.2 Matrik Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penilitian, 

Tahun, dan 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

yang 

Diteliti 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 

Vidyarini 

Dwita, Rose 

Rahmidani 

(2012), 

“Pengaruh 

Inflasi, Suku 

Bunga, dan 

Nilai Tukar 

Rupiah 

Terhadap 

Return 

Saham Sektor 

Restoran 

Hotel dan 

Pariwisata” 

X = 

Inflasi, 

Suku 

Bunga, 

Nilai 

Tukar 

Rupiah 

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, 

Suku Bunga, 

Nilai Tukar 

Rupiah dan 

Penggunaan 

variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

 

Meneliti pada 

sektor jasa  

property. 

2 

Akbar 

Faoriko 

(2013), 

“Pengaruh 

Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai 

X = 

Inflasi, 

Suku 

Bunga, 

Nilai 

Tukar 

Regresi Penggunaan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, 

Suku Bunga, 

Nilai Tukar 

Meneliti Pada 

Sektor Jasa 

Property. 



Tukar Rupiah 

Terhadap 

Return 

Saham Pada 

Sektor 

Manufaktur 

di Bursa Efek 

Indonesia”  

Rupiah 

Y = 

Return 

Saham 

Rupiah dan 

Penggunaan 

variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

. 

3 

Nurhakim 

(2010), 

“Pengaruh 

Perubahan 

Nilai Tukar, 

Inflasi, Suku 

Bunga, dan 

Beta 

Terhadap 

Return 

Saham 

Jakarta 

Islamic 

Indeks” 

X = Nilai 

Tukar, 

Inflasi, 

Suku 

Bunga, 

Beta 

Y = 

Return 

Saham 

Jakarta 

Islamic 

Indeks 

Regresi Penggunaan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, 

Suku Bunga, 

dan Penggunaan 

variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

. 

Tidak 

menggunakan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu Beta. 

4 

Erni Indah 

Sari, Ervita 

Safitri, Ratna 

Juwita 

(2009), 

“Pengaruh 

Inflasi dan 

Tingkat Suku 

Bunga 

Terhadap 

Return 

Saham PT. 

Indofood 

Sukses 

Makmur 

Tbk” 

X = 

Inflasi, 

dan 

Tingkat 

Suku 

Bunga 

Y = 

Return 

Saham  

 Regresi  Penggunaan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, 

Suku Bunga, 

dan Penggunaan 

variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

 

Adanya 

Penambahan 

Variabel X 

(Independen) 

Yaitu Nilai 

Tukar Rupiah 

dan Penelitian 

Pada Sektor 

Property. 

5. 

Nini Safitri 

Aziz (2012), 

“Pengaruh 

ROA, DER, 

Tingkat Suku 

Bunga, dan 

Inflasi 

Terhadap 

Return 

Saham Sektor 

Perbankan di 

Bursa Efek 

X = 

ROA, 

DER, 

Tingkat 

Suku 

Bunga, 

Inflasi,  

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

variabel X 

(Independen) 

yaitu 

ROA,DER, 

Inflasi, Suku 

Bunga, dan 

Penggunaan 

variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

Tidak 

Menggunakan 

Variabel X 

(Independen) 

ROA, DER 

Namun 

Menambahkan 

Variabel X 

(Independen) 

Nilai Tukar 

Rupiah 



Indonesia”  

6. 

Purity 

Kairuthi  

Muriuki 

(2014), “The 

Effect Of 

Inflation adn 

Interes Rate 

On Stock 

Market 

Return Of 

Firms Listed 

At The 

Nairobi 

Securities 

Exchange” 

X = 

Inflasi 

dan 

Tingkat 

Suku 

Bunga 

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, dan 

Tingkat Suku 

Bunga. 

Penggunaan 

Variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

Adanya 

Penambahan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Nilai 

Tukar Rupiah  

7. 

Rika S 

Martina, 

Althyn K 

Myrzashova, 

Gatut L, 

“Stock Return 

: An Effect Of 

Interest and 

Exchange 

Rate” 

X = Suku 

Bunga, 

dan Nilai 

Tukar 

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Suku 

Bunga, dan 

Nilai Tukar 

Penggunaan 

Variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

Adanya 

Penambahan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi 

8. 

Monjurul 

Quadir, “The 

Effect 

Macroecono

mics 

Variables On 

Stock Return 

on Dhaka 

Stock 

Exchange” 

X = 

Variabel  

Makroek

onomi 

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

Variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham 

Penjabaran 

Penggunaan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Inflasi, 

Tingkat Suku 

Bunga, Nilai 

Tukar Rupiah. 

9. 

John J Vaz, 

Mohamed 

Ariff, Robert 

D Brooks, 

“The Effect 

Of Interes 

Rate Changes 

On Bank 

Stock Return” 

X = 

Tingakat 

Suku 

Bunga 

Y = 

Return 

Saham 

Regresi Penggunaan 

Variabel X 

(Independen) 

yaitu Tingakt 

Suku Bunga 

Dan 

Penggunaan 

Variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham. 

Penambahan 

Variabel X 

(independen) 

Nilai Tukar 

Rupiah, Inflasi. 

10 
Suyanto 

(2007), 

X = Nilai 

Tukar, 

Regresi Penggunaan 

Variabel X 

Penelitian Yang 

Berbeda Yaitu 



“Analisis 

Pengaruh 

Nilai Tukar 

Uang, Suku 

Bunga, dan 

Inflasi 

Terhadap 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Properti Yang 

Tercatat di 

Bursa Efek 

Jakarta” 

Suku 

Bunga, 

Inflasi 

Y = 

Return 

Saham 

(Independen) 

yaitu Nilai 

Tukar, Tingkat 

Suku Bunga, 

Inflasi dan 

Penggunaan 

Variabel Y 

(Dependen) 

yaitu Return 

Saham 

Di Bursa Efek 

Indonesia. 

Sumber : Dari berbagai jurnal dan penelitian terdahulu 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara umum yang terus menerus. 

Hal ini tentu saja akan membuat biaya produksi yang semakin tinggi, kenaikan biaya 

produksi ini akan menyebabkan harga barang akan semakin tinggi di pasaran, sehingga akan 

menurunkan jumlah penjualan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan yang 

akan tercermin pada return saham perusahaan itu sendiri. Inflasi yang sangat serius dapat 

mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. (Sukirno 2008) 

Meningkatnya inflasi secara relatif adalah signal negatif bagi investor. Dilihat dari 

segi masyarakat, inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. 

(Sunariyah : 2006). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

dari perubahan tingkat inflasi yang tidak diantisipasi sebelumnya terhadap Return Saham. 

(Akbar Faoriko: 2013) 

Selain inflasi faktor lain yang mempengaruhi return saham adalah tingkat suku bunga. 

Menurut Cahyono (2000:117) terdapat 2 penjelasan mengapa kenaikan Suku Bunga dapat 

mendorong Return Saham ke bawah. Pertama, kenaikan Suku Bunga mengubah peta hasil 

investasi. Kedua, kenaikan Suku Bunga akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi 



dengan dua cara. Kenaikan Suku Bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga 

labanya bisa terpangkas. Selain itu, ketika Suku Bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat 

dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan menunda 

pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan perusahaan menurun. 

Penurunan penjualan perusahaan dan laba akan menekan Return Saham karena para investor 

lebih memilih menanamkan uangnya pada deposito bank saat tingkat suku bunga sedang 

naik. Sebaliknya, bila suku bunga sudah melemah, maka orang akan beralih ke lantai bursa. 

(Yuniarti,2008). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Suku Bunga 

berpengaruh negatif terhadap Return Saham. (Akbar Faoriko:2013).  

Selain inflasi dan tingkat suku bunga, kurs/nilai tukar rupiah yang mempengaruhi 

return saham. Kurs/nilai tukar merupakan harga mata uang suatu Negara yang dinyatakan 

dalam mata uang Negara lain. Kurs menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang 

diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Kurs valuta asing dapat dipandang 

sebagai harga dari suatu mata uang asing. Semakin tinggi nilai kurs valuta asing maka akan 

semakin rendah nilai tukar rupiah. Hal ini menyebabkan harga saham penjualan di bursa akan 

meningkat dan akan menurunkan minat investor di bursa karena terlalu tingginya harga 

penjualan. Dengan tingginya harga penjualan maka return yang dihasilkan pun akan semakin 

tinggi. Solnik (dalam Ibrahim ; 2000) menemukan hubungan positif yang lemah antara return 

saham dengan perubahan nilai tukar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar 

berpengaruh positif terhadap return saham. (Vindaryni, Rose: 2012) 

Return Saham merupakan cerminan untuk melihat kinerja perusahaan. Return Saham 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor makro. Faktor-faktor makro tersebut diantaranya 

berupa Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah. Secara parsial Inflasi, Suku Bunga dan 

Nilai Tukar Rupiah diduga saling berhubungan dan berpengaruh pada Return Saham. Selain 



itu secara simultan Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah diduga saling berhubungan 

dan berpengaruh tarhadap harga saham. (Akbar Faoriko: 2013). 

2.4 Paradigma Penelitian 

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka pengaruh dari masing-masing variabel 

independent terhadap variabel dependent dapat digambarkan dalam model paradigma 

berikut : 

Gambar 2.1: Konsep Paradigma Penelitian 

Keterangan :  

X1 : Inflasi   

X2 : Suku Bunga  

X3 : Nilai Tukar Rupiah  

Y : Return Saham  

H1 : Pengaruh Inflasi Terhadap Return Saham  

H2 : Pengaruh Suku Bunga Terhadap Return Saham  

H3 : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham  

H4 : Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Secara Simultan Terhadap Return 

Saham. 



 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis dari penelitian ini adaah sebagai berikut : 

H1 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap Return Saham pada perusahaan jasa sektor  

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  

H2 : Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Return Saham pada perusahaan jasa sektor  

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  

H3 : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Return Saham pada perusahaan 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  

H4 : Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara simultan terhadap 

Return Saham pada perusahaan jasa sektor  property yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. 

 


