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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of the inflation rate, the exchange rate and ROI
towards price of bank stocks on the Stock Exchange in the study period (2009-2013). Sampling methods was done
by purposive sampling with the criteria listed in the Indonesia Stock Exchange and has the full financial report. The
study sample consisted of 13 Bank, used the technique of multiple regression analysis, for hypothesis testing the
research used the F test and t test. From the results of calculations using SPSS for Windows version 20, showed that:
1) The value from the coefficient of inflation was -0.954, meaning that inflation affects stock prices by -95.4%; 2)
the value of the exchange rate coefficient was -0.723, meaning that the exchange rate affects the stock price by -
72.3%; 3) ROI coefficient was 0.468, meaning that ROI affect stock prices by 46.8%. R Square (R2) was 0.140,
illustrating that the stock price (Y), can be explained by inflation, the exchange rate and ROI by 14%, while the
remaining 86%, can be explained by other factors, which are not included in this research. From the results of F
Test, this study obtained value of Fcount  (2,308) <Ftable (2.746), this means that there is no effect of inflation, the
exchange rate and ROI affect the share price simultaneously. While the results of the t Test was obtained the
following results: 1) the value of tcount (-1.657) <ttable (1.668) which means that there is no effect of inflation on stock
prices; 2) tcount (2.072)> ttable (1.668) which means that there is the influence of the exchange rate on stock prices; 3)
tcount (-2.093) <ttable (1.668) which means that there is no effect of ROI on stock prices.
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, tingkat kurs rupiah dan ROI
mempengaruhi harga saham perbankan di BEI pada periode penelitian (2009-2013). Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode purposive sampling dengan kriteria terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki laporan keuangan
lengkap. Sampel penelitian ini terdiri dari 13 Bank, digunakan teknik analisis regresi berganda dan untuk pengujian
hipotesis penelitian, digunakan uji F dan uji t. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for
windows versi 20, didapatkan hasil bahwa: 1) Nilai koefisien inflasi sebesar -0,954, berarti inflasi mempengaruhi
harga saham sebesar -95,4%; 2) nilai koefisien kurs rupiah sebesar -0,723, berarti kurs rupiah mempengaruhi harga
saham sebesar – 72,3%; 3) nilai koefisien ROI sebesar 0,468, berarti ROI mempengaruhi harga saham sebesar
46,8%. Nilai R Square (R2) sebesar 0,140, menggambarkan bahwa harga saham (Y), dapat dijelaskan oleh inflasi,
kurs rupiah dan ROI sebesar 14%, sedangkan sisanya 86%, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, yang tidak
masuk dalam penelitian ini. Dari hasil uji hipotesis F, didapat nilai Fhitung (2,308) < Ftabel (2,746), ini berarti bahwa
tidak ada pengaruh inflasi, kurs rupiah dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Sedangkan dari hasil
uji hipotesis t, didapatkan hasil sebagai berikut: 1) nilai thitung (-1,657) < ttabel (1,668) yang berarti bahwa tidak ada
pengaruh inflasi  terhadap harga saham; 2) nilai thitung (2,072) >  ttabel  (1,668) yang berarti bahwa ada pengaruh kurs
rupiah terhadap harga saham; 3) nilai thitung (-2,093) < ttabel (1,668) yang berarti bahwa tidak ada pengaruh ROI
terhadap harga saham.

Kata kunci: inflasi, kurs rupiah, Return on Investment (ROI), harga saham
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1. PENDAHULUAN

Investasi adalah salah satu faktor
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari suatu
negara. Tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi
dan berkesinambungan dibutuhkan untuk mencapai
suatu pertumbuhan ekonomi dan berkesinambungan
pula. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara,
pemerintah membutuhkan modal untuk pembiayaan.
Untuk itu diperlukan sumber dana untuk modal
pembiayaan perekonomian.

Secara umum investasi dapat dibedakan
menjadi 2 jenis (Halim, 2005:4), yaitu investasi riil
dan      investasi finansial. Investasi riil adalah kegiatan
investasi yang dilakukan dengan  menanamkan modal
dan terlibat langsung di sektor riil, seperti mendirikan
pabrik, membangun gedung, maupun investasi pada
aset berwujud lainnya. Sedangkan investasi finansial
adalah kegiatan investasi yang dilakukan secara tidak
langsung, yaitu melalui instrumen keuangan atau
surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat Bank
Indonesia (SBI), dan sebagainya. Pasar keuangan
adalah tempat bertemu pihak yang kelebihan dana
dengan pihak yang kekurangan dana dan terbentuk
untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung
dan peminjam (Situmorang, 2008: 1).

Pihak emiten dapat memperoleh dana modal
untuk pembiayaan usahanya, dan pihak investor akan
mendapatkan keuntungan atau return berupa deviden
dan capital gain. Keuntungan yang diperoleh dapat
ditanamkan kembali sebagai modal dalam operasional
perusahaan, terutama untuk melakukan ekspansi guna
mendapatkan pangsa pasar dan tingkat profitabilitas
yang lebih besar. Keputusan untuk membagi tidaknya
deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Investor sendiri bertujuan bahwa
keuntungan yang diinvestasikan kembali tersebut
dapat    membuahkan   return   yang    lebih   tinggi
lagi dimasa yang akan datang. Tingkat return atas
investasi yang dilakukan itu disebut dengan Return
on Investment (ROI).

Kurs adalah nilai suatu mata uang negara
tertentu terhadap suatu mata uang negara lainnya.
Nilai kurs suatu mata uang dipengaruhi oleh jumlah

permintaan dan penawaran terhadap mata uang
tersebut. Saat krisis  yang lalu, nilai rupiah sempat
jatuh, meskipun kemudian pemerintah mengambil
kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk stabilisasi
nilai rupiah sehingga rupiah kembali mengalami
apresiasi dan pada tahun ini sudah bisa mencapai
level Rp.11.000-an per US$ 1. Dunia perbankan di
Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang
begitu pesat. Kegiatan sektor perbankan dalam
menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat berperan penting dalam
menggerakkan perekonomian suatu negara. Namun
sebagaimana badan usaha lainnya, bank dalam
memperluas skala usahanya juga menghadapi kendala
dalam urusan permodalan, untuk itu maka bank juga
melakukan alternatif sumber dana dari pasar modal
dengan memperdagangkan efek atau saham yang
dimilikinya.Variabel-variabel makro ekonomi seperti
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah
akan mempengaruhi aktivitas pada perusahaan. Bagi
perusahaan yang ikut serta dalam pasar modal, hal
ini akan berdampak pada harga sahamnya dan indeks
harga saham secara keseluruhan. Harga saham
mencerminkan juga nilai dari suatu perusahaan. Jika
perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham
perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para
investor.

Fatta (2007) melakukan penelitian tentang
pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan kurs
rupiah terhadap return saham perbankan yang go
public pada Bursa Efek Jakarta. Hasilnya pada ketiga
variabel itu terjadi pengaruh yang signifikan. Akan
tetapi satu variabel yaitu tingkat suku bunga
mempunyai pengaruh negatif terhadap return
saham, dan dua variabel lainnya berpengaruh positif
terhadap return saham. Penelitian Prihantini (2009)
menemukan inflasi, nilai tukar dan DER berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap return saham,
sedangkan ROA dan CR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return saham.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan
penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh
inflasi,  kurs rupiah dan Return on Investment
terhadap harga saham pada industri perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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2. LANDASAN TEORI

2.1 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-
harga untuk menaik secara umum dan terus menerus
(Boediono, 2001:155). Dari definisi inflasi tersebut,
maka ada tiga komponen suatu kondisi dapat
dikatakan inflasi, yakni: 1) Kenaikan harga; 2)
Bersifat umum; 3) Berlangsung terus menerus. Secara
umum, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat
harga umum yang terjadi secara terus menerus.

Keynes menyoroti faktor inflasi melalui
pendekatan teori ekonomi makronya. Menurut
teorinya, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup
di luar batas kemampuan pendapatannya. Terjadinya
inflasi melalui perebutan bagian rezeki di antara
kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian
yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh
masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya
diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan
masyarakat akan barang-barang selalu melebihi
jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini akan
menimbulkan inflationaty gap, yang timbul akibat
golongan masyarakat yang berhasil merebut bagian
pendapatan nasional yang lebih besar, secara riil
diwujudkan dalam permintaan di pasar, maka harga-
harga akan naik sehingga timbullah inflasi.

2.1.1 Jenis-Jenis Inflasi

a. Jenis Inflasi dari Segi Tingkat Keparahannya

Pengelompokan inflasi dari segi tingkat
keparahannya menitikberatkan pada seberapa besar
laju inflasi dalam suatu periode tertentu. Menurut
Boediono (2001) disini inflasi dapat dibedakan:

1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang laju
pertumbuhannya lebih kecil dari 10% per tahun.

2. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang laju
pertumbuhannya antara 10% sampai dengan 30%
per tahun.

3. Inflasi berat, yaitu inflasi yang laju
pertumbuhannya antara 30% sampai dengan
100% per tahun.

4. Hiperinflasi, yaitu inflasi yang laju
pertumbuhannya lebih dari 100% per tahun.

b. Jenis Inflasi dari Segi Sebabnya

Menurut Sukirno (2002: 333-336), inflasi
terbagi:

1. Inflasi tekanan permintaan (demand pull
inflation), yaitu inflasi yang timbul akibat
permintaan masyarakat akan berbagai barang
terlalu kuat.

2. Inflasi dorongan biaya (cost push inflation), yaitu
inflasi yang timbul akibat kenaikan ongkos
produksi.

3. Inflasi campuran (mixed inflation), yaitu inflasi
yang unsur penyebabnya merupakan campuran
antara tekanan permintaan dan tekanan biaya.
Walaupun sering terjadi inflasi yang murni
akibat tekanan permintaan atau tekanan biaya,
tetapi setelah dampaknya terasa dalam
perekonomian, dapat menyebabkan inflasi
campuran.

2.1.2 Pengukuran Laju inflasi

Tinggi rendahnya inflasi pada suatu negara
pada suatu waktu tertentu tergantung pada indikator
dan tahun dasar yang digunakan. Ada beberapa
indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur
besarnya laju perubahan kenaikan inflasi. Menurut
Bank Indonesia, beberapa diantaranya adalah:

a. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks
Biaya Hidup (IBH)

adalah indeks yang mengukur biaya
sekelompok barang-barang atau jasa-jasa di pasar,
termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan,
pendidikan, perawatan, kesehatan dan komoditi
lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan
sehari-hari. Setiap barang dan jasa memiliki nilai
signifikansi yang berbeda-beda, sehingga dalam
perhitungan angka indeksnya diberi bobot tertentu
yang nilainya ditentukan berdasarkan rasio
pengeluaran untuk barang tertentu tersebut dengan
pengeluaran keseluruhan.
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b. Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB)

adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan
baku, produk antara (intermediate products),
peralatan modal dan mesin yang diberi oleh sektor
bisnis atau perusahaan. IHPB dimaksudkan untuk
mengukur harga-harga pada tahap paling dini dari
sistem distribusi, yang disusun dari harga-harga pada
tingkat transaksi perdagangan pertama kalinya
terjadi.

c. GNP (Gross National Product) Deflator

adalah perhitungan laju inflasi dengan
memasukkan jumlah barang dan jasa yang masuk
dalam GNP. GNP deflator diperoleh dengan membagi
GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP
riil (atas dasar harga konstan). Secara matematis
ditulis dalam rumus:

2.1.3 Pengaruh Inflasi

Menurut Ahman & Yana (2007:154), inflasi
yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki
beberapa pengaruh, yaitu:

a. Inflasi dapat menurunkan tingkat pendapatan riil
masyarakat suatu negara.

b. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat
terhadap barang atau jasa, terutama mereka yang
berpenghasilan tetap.

c. Inflasi dapat mengakibatkan turunnya daya saing
akibat tingginya harga.

2.2 Kurs (Nilai Tukar)

Dalam perdagangan internasional, transaksi
jual beli barang dan jasa terjadi antar masyarakat
suatu negara dengan masyarakat negara lainnya yang
menghendaki pembayaran dalam mata uang masing
-masing yang berbeda satu sama lainnya, atau paling
tidak dalam mata uang tertentu yang dapat diterima
secara internasional.

Mata uang yang paling banyak digunakan
dalam perdagangan antar negara adalah Dollar
Amerika Serikat. Oleh karena itu Dollar AS mendapat
julukan sebagai mata uang penggerak, yaitu mata
uang terkemuka yang digunakan sebagai satuan nilai
kontrak internasional dalam perdagangan. Hal ini
didukung oleh peran Amerika Serikat sebagai pusat
perdagangan dunia.

Dalam perdagangan internasional,
pertukaran antar satu mata uang dengan mata uang
negara lain menjadi hal yang terpenting untuk
mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa.
Dari pertukaran inilah terdapat perbandingan nilai
atau harga antara kedua mata uang tersebut,  dan
inilah yang disebut dengan nilai tukar atau kurs. Jadi
secara umum kurs dapat diartikan sebagai
perbandingan nilai mata uang asing terhadap mata
uang dalam negeri. Nilai tukar memainkan peranan
sentral dalam perdagangan internasional, karena
dengan mengetahui nilai tukar, kita bisa
membandingkan harga-harga segenap barang dan jasa
yang dihasilkan oleh berbagai negara sehingga dapat
dijadikan instrumen rujukan dalam kegiatan ekspor
dan impor. Dalam mekanisme pasar, nilai tukar dari
suatu mata uang akan selalu mengalami fluktuasi
yang berdampak langsung terhadap harga barang-
barang ekspor dan impor. Menurut Hansen dan
Mowen (2004:183), naik turunnya nilai tukar mata
uang suatu negara dapat dibagi atas dua bagian:

a. Apresiasi

yaitu menguatnya nilai tukar suatu mata uang
secara otomatis akibat dari bekerjanya kekuatan-
kekuatan permintaan dan penawaran atas mata uang
yang bersangkutan dalam mekanisme pasar bebas.
Sebagai akibat dari perubahan menguatnya nilai tukar
valuta negara tersebut,  maka   harga produk negara
itu bagi pihak luar negeri akan menjadi lebih mahal,
sedangkan harga barang impor bagi penduduk
domestik menjadi lebih murah.

b. Depresiasi

yaitu menurunnya nilai tukar suatu mata
uang secara otomatis akibat dari bekerjanya
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kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran atas
mata uang yang bersangkutan dalam mekanisme
pasarmbebas. Sebagai akibat dari perubahan
menurunnya nilai tukar valuta negara tersebut, maka
harga produk negara itu bagi pihak luar negeri akan
menjadi lebih murah, sedangkan harga barang impor
bagi penduduk domestik menjadi lebih mahal.

Sistem nilai tukar menurut Iljas (2000), terdiri dari:

a. Sistem Nilai Tukar Mengambang (Floating
Exchange Rate System)

Perubahan nilai kurs terjadi disebabkan oleh
kekuatan permintaan di satu sisi dan kekuatan
penawaran di sisi lain. Berarti kurs semata-mata
ditentukan oleh kedua pelaku pasar sehingga sistem
ini juga disebut sebagai kurs pasar atau kurs bebas.

b. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate
System)

Pada sistem nilai tukar tetap, pemerintah
berperan aktif melakukan intervensi dalam pasar
valuta asing untuk mempertahankan nilai tukar mata
uang agar tetap berada pada tingkat tertentu.

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali
(Controlled Exchange Rate System)

Pada sistem ini, fluktuasi nilai tukar
diambangkan pada suatu rentang intervensi tertentu.
Otoritas moneter (bank sentral) berperan untuk
mengembalikan nilai tukar tersebut ke dalam rentang
nilai tukarnya semula apabila fluktuasi telah melebihi
rentang yang ditentukan.

2.3 Return on Investment (ROI)

Salah satu faktor yang mempengaruhi
investor untuk menanamkan investasinya di suatu
perusahaan tertentu selain untuk mendapatkan
keuntungan berupa capital gain dan pembagian
deviden adalah sejauh mana tingkat pengembalian
investasi (return) yang bisa diperoleh. Dalam hal ini,
return yang dimaksud adalah laba yang tidak
dibagikan dan tetap ditanamkan didalam perusahaan.

Tujuan utamanya biasanya adalah untuk modal
melakukan ekspansi usaha dalam skala yang lebih
besar. Sebagai contoh, pada tahun 2009 yang lalu,
dari 475 perusahaan yang listing di BEI hanya 168
perusahaan yang membagikan deviden kepada para
investornya.

Laporan keuangan, khususnya informasi
laba/rugi dan neraca merupakan informasi atau fakta
yang dapat mempengaruhi efek perusahaan.
Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)
no.1 menyatakan bahwa informasi laba/rugi pada
umumnya merupakan perhatian utama dalam
menaksir earning power perusahaan di masa yang
akan datang. Demikian pula dengan neraca dimana
aktiva perusahaan dipaparkan, yang nantinya
berkaitan dengan laporan laba/rugi akan menjadi
dasar penilaian sejauh mana investasi di perusahaan
tersebut dapat menguntungkan.

Pengaruhnya dalam pasar modal sendiri
adalah menyangkut reaksi dari investor dalam
merespon informasi keuangan tersebut untuk
perkiraan return yang diperoleh dalam melakukan
investasi berupa pembelian efek perusahaan yang
bersangkutan. Dalam dunia perbankan, laporan
keuangan suatu bank dapat dilihat perbulannya
melalui laporan keuangan publikasi bank yang
disampaikan ke bank sentral.

Return on Investment (ROI) adalah
perbandingan antara laba dengan jumlah investasi
(Rudianto, 2006:338). Inilah yang menjadikan konsep
ROI secara umum lebih baik dibandingkan dengan
penilaian laba/rugi atau neraca secara terpisah.
Secara matematis, ROI dapat dirumuskan sebagai
berikut :

    

Kelebihan konsep Return on Investment
(Abdullah, 2005:58-59) antara lain:

a. ROI berguna sebagai alat kontrol dan juga untuk
keperluan perencanaan. Misalnya, ROI dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
apabila perusahaan akan melakukan ekspansi.
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b. ROI dipergunakan sebagai alat pengukur
profitabilitas dari masing-masing produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.

c. Kegunaan ROI yang paling prinsip berkaitan
dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi
produksi dan efisiensi penjualan.

ROI dari suatu perusahaan dapat
ditingkatkan dengan jalan sebagai berikut:

a. Meningkatkan penjualan

Peningkatan penjualan dapat dilakukan
dengan cara menaikkan harga jual produk tanpa
harus meningkatkan biaya variabel per-unit ataupun
biaya tetap. Atau dengan kenaikan harga penjualan
dengan proporsi yang lebih besar dari kenaikan
biaya serta tidak terjadi kenaikan yang proporsional
dalam aktiva.

b. Memangkas Beban

Pemangkasan beban/biaya adalah yang
pertama dilakukan perusahaan saat penjualan
mengalami kemerosotan. Hal ini dilakukan dengan
mencari biaya yang dipotong dengan segera,
atau dengan pemotongan waktu maintenance
mesin-mesin dan mendorong karyawan bekerja lebih
efisien.

c. Mengurangi Aset

Pengguntingan terhadap kelebihan investasi
dalam perusahaan dapat berpengaruh signifikan
terhadap angka Return on Investment (ROI).
Pengurangan investasi-investasi yang berlebihan
dilakukan dengan penghapusan aktiva-aktiva
yang tidak lagi produktif ataupun tidak lagi
dipergunakan.

2.4 Harga Saham

Saham merupakan surat bukti kepemilikan
atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham
di mana porsinya sesuai dengan besarnya
kepemilikan. Dengan memiliki saham suatu
perusahaan, maka investor akan mempunyai hak

terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan
setelah dikurangi dengan pembayaran semua
kewajiban perusahaan (Tandelilin, 2001).

Menurut Jogiyanto (2008: 67) saham dapat
dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Saham Preferen

Merupakan saham yang mempunyai sifat
gabungan antara obligasi dan saham biasa. Seperti
obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman,
saham preferen juga memberikan hasil yang tetap
berupa dividen preferen. Dibandingkan saham biasa,
saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak
atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu
jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen
dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah
antara obligasi dan saham biasa.

b. Saham Biasa

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu
kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk
saham biasa (common stock). Sebagai pemilik
perusahaan, pemegang saham biasa mempunyai
beberapa hak antara lain:

1. Hak kontrol yaitu hak pemegang saham biasa
untuk memilih pimpinan perusahaan.

2. Hak menerima pembagian keuntungan yaitu hak
pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian
dari keuntungan perusahaan.

3. Hak Prepentif yaitu hak pemegang saham untuk
mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika
perusahaan mengeluarkan tambahan lembar
saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari
pemegang saham lama dan melindungi harga
saham lama dari kemerosotan nilai.

c. Saham Treasury

Merupakan saham milik perusahaan yang
sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang
kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk
disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual
kembali.
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3.    METODE PENELITIAN

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit
atau elemen di mana penyelidik tertarik (Silalahi,
2010). Populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan industri perbankan  yang Go Publik di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria:

a. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
selama tahun 2009-2013.

b. Tersedia data laporan keuangan selama kurun
waktu penelitian (tahun 2009-2013).

c. Tidak delisting dalam kurun waktu 2009-2013.

Jadi, berdasarkan kriteria diatas jumlah
sampel industri perbankan yang memenuhi kriteria
sebanyak 13 Bank yang Go Publik di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-2013.

Teknik analisis yang digunakan meliputi:
1. Statistik deskriptif
2. Uji asumsi klasik
3. Uji statistik

Untuk mendukung analisis data digunakan
bantuan software SPSS for windows versi 20.

Harga Saham
Inflasi
ROI
Kurs Rupiah
Valid N (listwise)

N
Statistic

Minimum
Statistic

Maximum
Statistic  Statistic Std. Error

Mean Std. Deviation
Statistic

65
65
65
65
65

-48,45
6,43

,06
-1,36

140,00
7,92
5,77

,94

8,1757
5,8220
1,6458
-,5220

3,48246
,24136
,11545
,10256

28,07653
1,94592
1,93081

,82688

Tabel 1: Descriptive Statistics

Sumber: data diolah dengan SPSS Ver.16

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah
pengamatan pada industri perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode  2009-2013 dalam

penelitian ini sebanyak 65 data. Mean atau rata-rata
harga saham sebesar 8,17%. Harga saham terendah
(minimum) adalah -48,45% dan harga saham tertinggi
(maximum) 140%.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa harga
saham secara rata-rata (mean) mengalami perubahan
return positif dengan rata-rata harga saham sebesar
8,17%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode
dan minimum sebesar 6,43%. Standar deviasi inflasi
sebesar 1,94% lebih kecil jika dibandingkan nilai
meannya sebesar  5,82%. Dengan melihat besarnya
nilai standar deviasi yang lebih kecil dari meannya
maka data yang digunakan dalam variabel inflasi
mempunyai sebaran yang kecil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data
yang digunakan merupakan data yang bagus. Variabel
Return On Investment (ROI) memiliki nilai terkecil
(minimum) sebesar 0,06% dan terbesar (maximum)
adalah 5,77%. Rata-rata (mean) dari Return On
Investment (ROI) adalah 1,64% dengan nilai standar
deviasi sebesar 1,93%. Hal ini menunjukkan bahwa
data pada variabel Return  On Investment (ROI)
memiliki sebaran yang kecil, karena standar deviasi
lebih kecil  dari  nilai  mean-nya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
data pada variabel       Return  On Investment (ROI)
cukup bagus. Nilai rata-rata (mean) Kurs Rupiah
sebesar -0,52% menunjukkan rendahnya kurs rupiah
selama periode penelitian yakni 2008-2012. Nilai
maximum sebesar 0,94% dan  minimum  sebesar -
1,36. Standar deviasi kurs rupiah sebesar 0,82 lebih
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lebih besar jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar
-0,52%. Dengan melihat besarnya nilai
standar deviasi dari meannya maka data
yang digunakan dalam variabel kurs rupiah
mempunyai sebaran yang besar. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan
merupakan data yang kurang baik.

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Normalitas

Hasil uji normalitas secara grafik Probability
Plot dengan menggunakan SPSS versi 20 untuk
variabel harga saham ditunjukkan dalam gambar di
bawah ini:

Data yang terdistribusi normal akan
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data
akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika
distribusi data adalah normal, maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti
garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Grafik Normal
P-P Plot di atas menunjukkan bahwa harga saham
mengikuti dan mendekati garis diagonal, secara kasat
mata data dapat dikatakan normal.

4.1.2 Multikolinearitas

Tabel 2: Coefficients a

Model
1 Inflasi
   ROI
   Kurs Rupiah

Collinearity  Statistics

.546

.961

.563

Tolerance VIF
1.830
1.041
1.777

       a. Dependent Variable: Harga Saham

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketiga variabel
independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai
tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10. Dengan
demikian tiga variabel independen dapat digunakan
untuk memprediksi harga saham selama periode
pengamatan.

4.1.3 Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui
bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di
atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu
tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga
dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2   Uji Statistik

Dari hasil persamaan regresi linier berganda
pada Tabel 3, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Gambar 1: Hasil Uji Normalitas
Variabel Harga Saham

Gambar 2: Pengujian Heteroskedastisitas
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1. Konstanta sebesar 0,319 menyatakan bahwa jika
nilai Inflasi , Kurs Rupiah dan ROI  adalah nol,
maka harga saham yang terjadi adalah sebesar
0,319.

2. Koefisien Inflasi sebesar -0,945 menyatakan
bahwa setiap penambahan Inflasi sebesar 1%,
maka akan menurunkan harga saham sebesar
0,945%.

3. Koefisien Kurs Rupiah sebesar -0,723
menyatakan bahwa setiap penambahan
KursRupiah sebesar 1%, maka akan menurunkan
harga saham sebesar 0,723%.

4. Koefisien regresi ROI sebesar 0,468 menyatakan
bahwa setiap penambahan ROI sebesar 1%,
maka akan meningkatkan harga saham sebesar
0,468%.

Tabel 3: Coefficients a

Model

         1    (Constant)
               Inflasi(Lnx1)

         ROI(Lnx2)
               Kurs Rupiah(Lnx3)

Unstandardized
 Coefficients

  B       Std. Error

Standardized
Coefficients

Beta
  t Sig.

.319
-.954
.468

-.723

1.062
.576
.226
.345

-.266
.251

-.331

.301
-1.657
2.072

-2.093

.054

.013

.043

.041

  a. Dependent Variable: Harga Saham (Lny)

Ln Harga Saham = 0,319 - 0,945 Ln Tingkat Inflasi + 0,468 LnROI - 0,723 Ln Kurs Rupiah

Tabel 4: ANOVA b

Model Sum of Squares  df
1  Regression              15.830   3            5.277    2.308  .026a

     Residual             97.287    61    1.595
   Total           113.117    64

Mean Square     F   Sig.

a. Predictors: (Constant), ROI (LnX3), Kurs Rupiah (LnX2), Inflasi (LnX1)
b. Dependent Variable: Harga Saham (LnY)

Tabel 5: Coefficients a

             Model

                        1    (Constant)
                              Inflasi (Lnx1)

                        ROI (Lnx2)
                              Kurs Rupiah (Lnx3)

Unstandardized
Coefficients

B        Std. Error

Standardized
Coefficients

Beta
t         Sig.

Collinearity Statistics

Tolerance       VIF
.319

-.954
.468

-.723

1.062
-.576
.226
.345

-.266
.251

-.331

.301
-1.657
2.072

-2.093

.054

.013

.043

.041

.546 1.830

.961 1.041

.563 1.777

a. Dependent Variable: Harga Saham (Lny)
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4.3 Uji F

Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 4
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,026  yang lebih
kecil dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 2,75 yang lebih
kecil dari Ftabel yang hanya 2,746 mengindikasikan
bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat
disimpulkan bahwa inflasi, kurs rupiah dan ROI tidak
mempengaruhi harga saham industri perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.4 Uji t

4.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap Harga Saham

Dari Tabel 5, hasil perhitungan uji secara
parsial diperoleh nilai thitung (-1,657) < ttabel (1,668)
yang berarti bahwa tidak ada pengaruh inflasi
terhadap harga saham, maka H0 diterima dan H1
ditolak berarti tidak ada pengaruh Inflasi terhadap
Harga Saham pada industri perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini bertentangan penelitian
yang dilakukan oleh Prihantini (2009) yang
mengatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif
signifikan  terhadap harga saham. Hasil penelitian
ini mendukung dengan penelitian Meta (2005) yang
mengatakan bahwa tingkat inflasi tidak punya
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa inflasi
yang tinggi akan mengakibatkan penurunan harga
saham, karena menyebabkan kenaikan harga barang
secara umum. Kondisi ini mempengaruhi biaya
produksi dan harga jual barang akan menjadi
semakin tinggi. Harga jual yang tinggi akan
menyebabkan menurunnya daya beli, hal ini akan
mempengaruhi keuntungan perusahaan dan akhirnya
berpengaruh terhadap harga saham yang mengalami
penurunan (Tandelilin, 2001). Peningkatan harga
barang dan bahan baku ini akan membuat biaya
produksi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada
penurunan jumlah permintaan secara individual
maupun menyeluruh.

Penurunan jumlah permintaan ini pada
akhirnya akan menurunkan perusahaan sehingga akan

berpengaruh pada return yang diterima perusahaan.
Ekspektasi laju inflasi yang tinggi akan mendorong
masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang
dimilikinya menjadi aset riil, seperti tanah, rumah,
dan barang-barang konsumsi lainnya. Begitu pula
sebaliknya ekspektasi laju inflasi yang rendah akan
memberikan insentif terhadap masyarakat untuk
menabung serta melakukan investasi pada sektor-
sektor produktif.

Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi
makro yang dapat merugikan suatu perusahaan. Pada
dasarnya inflasi yang tinggi tidak disukai oleh para
pelaku pasar modal karena akan meningkatkan biaya
produksi, yang akan berakibat buruk terhadap harga
dan pendapatan. Para pelaku pasar modal lebih
memandang inflasi sebagai suatu resiko yang harus
dihindari. Pemilik saham dan pelaku pasar modal
akan lebih suka melepas saham yang mereka miliki
ketika inflasi tinggi.

4.4.2 Pengaruh Kurs Rupiah terhadap Harga
Saham

Dari Tabel 5, hasil perhitungan uji secara
parsial diperoleh nilai thitung (2,072) >  ttabel  (1,668)
yang berarti bahwa ada pengaruh kurs rupiah
terhadap harga saham,  maka H1 diterima dan H0
ditolak berarti ada pengaruh Inflasi terhadap Harga
Saham pada industri perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian dari Fatta (2007).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
perubahan kurs rupiah akan mempengaruhi harga
saham secara terbalik, ceteris paribus. Artinya
jika kurs rupiah  meningkat, maka harga saham
akan turun dan sebaliknya (Tandelilin: 2001). Harga
saham yang turun ini akan menyebabkan harga
saham yang turun pula. Hal ini disebabkan
karena dalam menghadapi kenaikan kurs rupiah, para
pemegang saham akan menahan sahamnya sampai
tingkat kurs rupiah kembali pada tingkat yang
dianggap normal.  Sebaliknya, jika tingkat kurs rupiah
jangka panjang     meningkat  maka pemegang saham
cenderung menjual sahamnya karena harga jualnya
tinggi.
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4.4.3 Pengaruh ROI terhadap Harga Saham

Dari Tabel 5,  hasil perhitungan uji secara
parsial diperoleh nilai thitung (-2,093) < ttabel (1,668)
yang berarti bahwa tidak ada pengaruh ROI terhadap
harga saham maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti
tidak ada pengaruh Inflasi terhadap Harga Saham
pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Prihantini (2009) dan
Novitasari (2011) yang menyatakan bahwa makin
tinggi profitabilitas suatu perusahaan yang dapat
diukur dari nilai Return on Investment maka akan
menyebabkan harga saham yang semakin tinggi pula.
ROI yang semakin meningkat menunjukkan kinerja
perusahaan yang semakin baik dan para pemegang
saham akan memperoleh keuntungan dan deviden
yang diterima semakin meningkat. Dengan semakin
meningkatnya deviden yang  akan  diterima oleh para
pemegang saham, merupakan daya tarik bagi para
investor dan atau calon investor untuk menanamkan
dananya ke perusahaan tersebut. Dengan semakin
besarnya daya tarik  tersebut maka banyak investor
yang menginginkan saham perusahaan tersebut.Jika
permintaan atas saham suatu perusahaan semakin
banyak maka harga sahamnya akan meningkat.
Dengan meningkatnya harga saham maka return

yang juga meningkat. Hal ini disebabkan karena
return merupakan selisih antara harga saham
periode saat ini  dengan harga saham sebelumnya.
Selain itu keuntungan perusahaan yang semakin
meningkat memberikan tanda bahwa kekuatan
operasional dan keuangan perusahaan semakin
membaik, sehingga memberikan pengaruh positif
terhadap ekuitas (Ang: 1997).

4.4.4 Koefisien Determinasi

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap
variasi variabel terikat dapat diketahui dari besarnya
nilai koefisien determinan (R2), yang berada antara
nol dan satu.

Tabel 6  menunjukkan koefisien korelasi (R)
dan koefisien determinasi (R square). Nilai R
menerangkan tingkat hubungan antar variabel-
variabel independen (X) dengan variabel dependen
(Y). Dari hasil olahan data diperoleh nilai koefisien
korelasi sebesar 67,4% artinya hubungan antara
variabel X (Inflasi, kurs rupiah dan ROI) terhadap
variabel Y (Harga saham) dalam kategori
kuat. Hubungan antara variabel X dan Y masuk
dalam kategori kuat karena variabel  X disini
merupakan    suatu  variabel yang berasal dari internal
dan eksternal  perusahaan yang berpengaruh  terhadap
variabel Y.

Tabel 6: Model Summary b

Model    R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

    1 .674a    .140           .098               1,26288 1.550

Hal ini sesuai dengan teori dari Robbert Ang
(1997) yang mengatakan bahwa ada dua faktor
yang mempengaruhi harga suatu investasi yaitu
pertama, faktor internal perusahaan seperti
kualitas dan reputasi manajemennya, struktur
permodalannya, struktur hutang perusahaan, dan
sebagainya yang dalam hal ini adalah ROI,
kedua adalah menyangkut faktor eksternal,
misalnya pengaruh kebijakan moneter dan fiskal,
perkembangan sektor industrinya, faktor ekonomi
misalnya terjadinya inflasi, dan sebagainya

yang dalam hal ini digunakan Tingkat kurs rupiah
dan Tingkat Inflasi.

R square menjelaskan seberapa besar variasi
Y yang disebabkan oleh X, dari hasil perhitungan
diperoleh nilai R2 sebesar 0.140 atau 14% artinya
14% Harga Saham dipengaruhi oleh ketiga variabel
bebas Inflasi, Kurs Rupiah dan ROI. Sedangkan
sisanya 86% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di
luar model. Pengaruh variabel independen terhadap
variabel independen tidak mencapai 50% karena
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hanya digunakan tiga variabel sebagai variabel
independen sementara diketahui banyak sekali
variabel independen yang dapat mempengaruhi
variabel Y.

Dapatlah kita lihat banyaknya faktor yang
mungkin untuk jadi variabel independen dalam
mempengaruhi variabel dependen terutama dari
segi eksternal perusahaan. Dari segi eksternal
perusahaan ada faktor politik yang juga berpengaruh
pada harga saham. Selain itu menurut Tandelilin
(2001) ada beberapa sumber risiko yang bisa
mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi
yakni risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi,
risiko bisnis, risiko financial, risiko likuiditas, risiko
nilai tukar mata uang, dan risiko Negara.
Keterbatasan variabel dependen inilah yang
menyebabkan tidak tercapainya angka 50 dalam
persentase besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel Dependen. Adjusted R square
merupakan nilai R2 yang disesuaikan sehingga
gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan
model, dari hasil perhitungan nilai Adjusted R square
sebesar 9,80% Standard error of the estimate
merupakan kesalahan standar dari penaksiran sebesar
1,262%.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa:

a. Inflasi, kurs rupiah dan ROI secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap harga saham pada
Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

b. Inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham
pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

c. Kurs rupiah berpengaruh tapi tidak signifikan
terhadap harga saham pada Industri Perbankan
di Bursa Efek Indonesia.

d. ROI tidak berpengaruh terhadap harga saham
pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, maka
hendaknya diharapkan penelitian yang akan datang
memperbaiki hal-hal berikut:

a. Investor hendaknya memperhatikan informasi
mengenai variabel inflasi sebelum mulai
berinvestasi.Dengan memperhatikan informasi
mengenai variabel-variabel tersebut diharapkan
investor mendapatkan harga sesuai dengan
yang diharapkan, disamping risiko yang
dihadapi.

b. Populasi perusahaan tidak hanya dari
industri perbankan saja tetapi juga industri lain
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian mengenai harga saham ini hanya
terbatas pada informasi-informasi internal
masing-masing sektor perbankan. Oleh karena
itu, disarankan agar penelitian selanjutnya
juga menggunakan sampel dengan karakteristik
yang beragam dan jumlah sampel yang lebih
banyak, periode pengamatan yang lebih lama
serta mempertimbangkan variabel internal lainnya
dan faktor eksternal lainnya pula.
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