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SARI 

 

Sihaloho, Lira. 2013. “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Book Value Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan yang Termasuk dalam Indeks LQ45 Periode 2008 

- 2011”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. II. Anindya 

Ardiansari, S.E., M.M. 

 

Kata Kunci: Inflasi, Suku Bunga dan Book Value, Harga Saham 

 

 Faktor fundamental mempunyai pengaruh kuat terhadap harga saham 

perusahaan, tetapi pengaruh makroekonomi juga memiliki peranan penting 

terhadap naik turunnya harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh mikro dan makro ekonomi perusahaan yang terdiri dari Inflasi, Suku 

Bunga dan Book Value terhadap Harga Saham pada perusahaan yang termasuk 

dalam Indeks LQ45 periode 2008-2011 secara simultan dan parsial. Penelitian ini 

timbul karena terjadi fenomena gap dan jika ditelaah secara teori maka masih 

terdapat hasil yang tidak relevan secara teori dan kenyataan, yaitu naik turunnya 

variabel Inflasi, Suku Bunga dan Book Value tidak diikuti naik turunnya harga 

saham. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Indeks 

LQ45 periode 2008-2011 yang berjumlah 45 perusahaan. Prosedur pemilihan 

sampel penelitian menggunakan purposive sampling sehingga menghasilkan 41 

perusahaan yang memiliki kriteria sampel. Data sekunder dikumpulkan dengan 

teknik dokumentasi bersumber dari ringkasan kinerja keuangan tahun 2012. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda menggunakan alat bantu SPSS. 

 Hasil penelitian ini secara simultan variabel Inflasi, Suku Bunga dan Book 

Value berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan yang termasuk dalam 

Indeks LQ45 periode 2008-2011. Secara parsial variabel Inflasi, Suku Bunga dan 

Book Value berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, tetapi hanya variabel 

Suku Bunga yang berpengaruh positif terhadap Harga Saham pada perusahaan 

yang termasuk dalam Indeks LQ45 periode 2008-2011.  

Hasil penelitian bagi investor sebaiknya memperhatikan Inflasi, Suku 

Bunga dan Book Value dalam berinvestasi karena rasio tersebut berpengaruh 

terhadap harga saham. Investor harus cermat dalam mempertimbangkan 

keputusan investasinya, tidak hanya kinerja dari perusahaan tetapi juga faktor 

makroekonomi yang cukup mempengaruhi keadaan pasar modal. 
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ABSTRACT 

Sihaloho, Lira. 2013. The Influence of  Inflation, Interest Rate and Book Value to 

the Stock Price for companies included Indeks LQ45 period 2008-2010. A Final 

Project. Department of Management. Faculty of Economy. Semarang State 

University. 1
st
 Advisor: Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 2

nd
 Advisor: Anindya 

Ardiansari, S.E., M.M. 

 

Keywords: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), Return On Assets (ROA), Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

 Fundamental factors have big influence on company's stock price, but  the 

macroeconomic factors also have important roles to drive stock prices. This 

research aimed to determine the effect of firm’s micro and macro economics,  

consisting of Inflation, Interest Rates and Book Value on stock price of the 

companies in LQ45 Index period 2008 - 2011 simultaneously and partially. This 

research gap arises because of the phenomenon and theoretical analysis shows that 

there are still irrelevant results in theory and reality, the increase and decrease of 

variables Inflation, Interest Rates and Book Value are not followed by the increase 

and decrease of stock prices. 

The population in this study were companies in LQ45 Index, in the period 

2008-2011 consist of 45 companies. The sample selection procedure used a 

purposive sampling that resulted 41 companies that have the sample criteria. 

Secondary data was collected by the documentation technique were obtained from 

the fundamental annual report 2012. The analysis technique used a multiple linear 

regression analysis using the tools of SPSS. 

This study found that Inflation, Interest Rates and Book Value have 

simultaneous influence on the stock price of companies in LQ45 Index period 

2008 - 2011. Partially, Inflation, Interest Rates and Book Value have significantly 

influence on stock price, but interest rate that has only positive effect on the stock 

price of companies in LQ45 Index  period 2008 - 2011. 

Implications of the results of this research is that investors should observe 

to Inflation, Interest Rates and Book Value in the investment decision because that 

ratio have significantly influence on stock prices. Investors should carefully 

consider their investment decisions, not only the performance of the company but 

also the macroeconomic factors that affect the state of capital markets. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sektor ekonomi yang penting dalam sebuah 

negara. Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu 

negara serta representasi untuk menilai kondisi perusahaan-perusahaan 

disuatu negara. Karena hampir semua industri disuatu negara terwakili oleh 

pasar modal. Bagi investor dengan adanya pasar modal memungkinkan 

investor mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi 

mereka. Informasi merupakan hal yang penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. 

Indeks LQ45  sebagai pelengkap IHSG, khususnya menyediakan sarana 

yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, 

investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan 

harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Indeks LQ45 terdiri dari 

saham-saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Indeks 

LQ45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html
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Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks 

tersebut akan selalu berubah. 

Faktor fundamental yang sering digunakan untuk memprediksi harga 

saham atau tingkat pengembalian saham adalah rasio keuangan dan rasio 

pasar. Rasio keuangan yang berfungsi untuk memprediksi harga saham antara 

lain: Return On Assets (ROA), Debt Equity Ratio (DER), dan Book Value Per 

Share (BVS). Rasio pasar yang sering dikaitkan dengan harga atau tingkat 

pengembalian saham adalah Price Book Value (PBV). Secara teori Book 

Value memiliki hubungan yang positif dengan harga saham. Hal ini 

dikarenakan Book Value menggambarkan kekayaan bersih perusahaan yang 

merupakan cermin nilai perusaan. Jika Book Value tinggi, semakin baik nilai 

perusahaan di mata investor sehingga investor tertarik untuk membeli saham 

perusahaan. 

Selain faktor fundamental, lingkungan ekonomi makro merupakan 

lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari‐hari. Kemampuan 

investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa 

datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang 

menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan 

beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam 

membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali 

dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat bunga, inflasi, kurs 

rupiah, dan pertumbuhan PDB. Secara teori, tingkat bunga dan harga saham 

memiliki hubungan yang negatif. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan 
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mempengaruhi nilai sekarang (Present Value) aliran kas perusahaan, sehingga 

kesempatan – kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat 

bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan 

ditanggung perusahaan dan juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan 

investor dari suatu investasi akan meningkat. 

Demikian pula halnya dengan inflasi, tingkat inflasi yang tinggi 

biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). 

Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi 

kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung mengalami 

kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya 

beli uang (Purchasing Power Of Money). Disamping itu, inflasi yang tinggi 

juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari 

investasinya. 

Permana dan Sularto  (2008 : 104) menyatakan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi ekspektasi harga saham yang biasanya dipertimbangkan 

oleh investor yaitu adalah kinerja fundamental keuangan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, pergerakan suku bunga bank, tingkat inflasi, kurs nilai 

tukar mata uang, serta kondisi sosial politik suatu negara. 

Usman (1999) dalam Efni (2008 : 1) mengemukakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi harga saham adalah faktor fundamental seperti, 

kemampuan manajemen, prospek perusahaan, prospek pemasaran, 

perkembangan teknologi, kemampuan menghasilkan keuntungan, manfaat 

terhadap perekonomian nasional, kebijakan pemerintah dan hak- hak investor. 
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Faktor teknis seperti, volume dan frekuensi pasar, perkembangan kurs, 

keadaan dan kekuatan pasar. Dan faktor lingkungan sosial dan ekonomi 

seperti tingkat inflasi dan suku bunga, kebijakan moneter, neraca 

pembayaran, dan APBD, kondisi ekonomi dan keadaan politik. Tingkat 

bunga yang tinggi akan mendorong para pemilik modal untuk menamakan 

modalnya di bank dengan alasan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika 

suku bunga deposito terus meningkat maka adanya kecenderungan para 

pemilik modal mengalihkan dananya ke deposito dibandingkan dengan 

menamakan modalnya di pasar modal dengan alasan tingkat keuntungan dan 

faktor resiko yang rendah. Hal ini berdampak negatif terhadap harga saham 

dimana harga saham di pasar modal akan mengalami penurunan secara 

signifikan. Dengan alasan tingkat keuntungan yang diharapkan atas saham 

lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan dari tingkat suku bunga 

sehingga mengakibatkan penurunan permintaan terhadap harga saham dan 

harga saham akan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suku bunga 

SBI. 

Disamping faktor suku bunga, tingkat inflasi merupakan faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam proses investasi. Inflasi merupakan indikator 

ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu 

periode. Adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya biaya 

produksi. Tingginya inflasi akan mendorong harga bahan dan barang menjadi 

semakin mahal, menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus di 

tanggung oleh perusahaan. Seperti diketahui bahwa inflasi dapat menaikkan 
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biaya produksi dan dapat membuat daya beli masyarakat akan menjadi 

menurun. Penurunan daya beli dan biaya produksi yang tinggi secara tidak 

langsung akan mempengaruhi kondisi pasar modal. Investor tidak akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya dan permintaan terhadap saham 

menjadi turun. Penurunan permintaan akan menyebabkan harga saham ikut 

mengalami penurunan. 

Toly (2009 : 78) menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio, Book 

Value per Share, Return On Asset dan Earning Per Share terhadap 

pergerakan harga saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dividend 

Payout Ratio, Book Value per Share dan Earning Per Share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan Return On Asset  

berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap harga saham. 

Raharjo (2010 : 13) menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Kurs Rupiah, 

Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap harga saham, dan Suku bunga SBI tidak berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini 

diperkuat oleh  Jawaid dan Ul Haq (2012 : 159) yang menguji pengaruh suku 

bunga dan nilai tukar terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa nilai tukar dan suku bunga jangka pendek memiliki pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap harga saham. 

Al - Shubiri (2010 : 142) menguji pengaruh Net Asset Value per Share 

(NAVPS),  Dividend Percentage (DIV), Earnings per Share (EPS), Lending 
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interest rate (INT), Inflation rate (INF), dan Gross domestic product (GDP) 

terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukan NAVPS, EPS, DIV, GDP 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham 

sedangkan INT dan INF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

harga saham. 

Ozlen dan Ergun (2012 : 114) dalam penelitiannya menguji pengaruh 

Total Asset Turnover Ratio, Dept Ratio, Current Ratio, Price to Earnings 

Ratio, Net Profit Margin, and Book Value terhadap perusahaan – perusahaan 

yang termasuk dalam 2 sektor yaitu sektor industri dan sektor jasa. Subsektor 

dari sektor industri yaitu subsektor makanan, produk logam, logam dasar dan 

kimia. Sektor jasa terdiri dari subsektor komunukasi, transportasi, listrik dan 

penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Book value berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap semua subsektor kecuali subsektor kimia. 

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Toly (2009) yang menyatakan bahwa Book Value berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, ditemukan adanya 

research gap untuk tiga variabel yang berpengaruh terhadap pergerakan harga 

saham yaitu : (1) Book Value dinyatakan berpengaruh negatif oleh Yogi dan 

Lana (2008) serta Serife Ozlen dan Ugur Ergun (2012) tetapi dinyatakan 

positif oleh Agus Arianto Toly (2009) ; (2) Tingkat Suku Bunga dinyatakan 

mempunyai pengaruh yang signifikan oleh Yulia Efni (2009), Sugeng 

Raharjo (2010), dan Syed Tehseen JAWAID dan Anwar Ul HAQ (2012)  
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tetapi dinyatakan tidak signifikan oleh Faris Nasif AL- Shubiri (2010) dan ; 

(3) Inflasi dinyatakan mempunyai pengaruh yang negatif signifikan oleh 

Yulia Efni (2009), tetapi dinyatakan tidak signifikan oleh Bakhtiar Moazzami 

(2010) dan Faris Nasif AL- Shubiri (2010) serta berpengaruh positif oleh 

Sugeng Raharjo (2010) . 

Selain terjadinya gap antara hasil penelitian terdahulu, ditemukan 

penyimpangan atau tidak adanya kesesuaian antara teori dan praktik yang 

ada. Inflasi mengalami kecenderungan naik turun pada tahun 2008-2011 

tetapi harga saham pada perusahaan dalam Indeks LQ45 secara umum 

meningkat pada periode tersebut. Suku bunga mengalami penurunan pada 

tahun 2008-2011, akan tetapi harga saham pada perusahaan dalam Indeks 

LQ45 secara umum meningkat pada periode tersebut. Sedangkan variabel 

Book Value pada beberapa perusahaan menurun pada tahun 2008-2011, tetapi 

tidak diikuti dengan menurunnya harga saham pada perusahaan dalam Indeks 

LQ45 pada periode tersebut.  Fenomena gap dapat dijelaskan sebagai berikut 

: (1) Peningkatan Inflasi tidak diikuti dengan penurunan Harga Saham, atau 

penurunan Inflasi tidak diikuti dengan peningkatan Harga Saham atau Inflasi 

berhubungan negatif terhadap Harga Saham. Penyimpangan ini terjadi 

sebagian besar perusahaan yaitu pada 37 perusahaan dari 45 perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang mengalaminya yaitu PT. Bank  Rakyat Indonesia 

; (2) Peningkatan Suku Bunga tidak diikuti dengan penurunan Harga Saham, 

atau penurunan Suku Bunga tidak diikuti dengan peningkatan Harga Saham 

atau Suku Bunga berhubungan negatif terhadap Harga Saham. Penyimpangan 
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ini terjadi sebagian besar perusahaan yaitu pada 22 perusahaan dari 45 

perusahaan, salah satunya terjadi pada PT. Bumi Resources Tbk; (3) 

Peningkatan nilai BV tidak diikuti dengan peningkatan Harga Saham, atau 

penurunan BV tidak dikuti oleh penurunan Harga Saham atau BV 

berhubungan secara positif terhadap Harga Saham. Penyimpangan ini terjadi 

pada 17 perusahaan dari 45 perusahaan, salah satunya adalah PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Fenomena gap secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan diajukan dalam skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Book Value (BV)  Terhadap Harga 

Saham  Perusahaan Indeks LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(Bei) Pada Tahun  2008 – 2011” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Book Value berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45? 

2. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45? 

3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Book Value berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

2. Untuk mengetahui apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

3. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1. Bagi akademisi, menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan 

dengan pengaruh BV, Suku Bunga dan Inflasi terhadap harga saham 

perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 

memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

2. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bidang 
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keuangan terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja 

perusahaan dan pemegang saham. 

4. Bagi investor, memberi tambahan bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor 

diluar fundamental perusahaan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pasar Modal 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2003 : 5) pasar modal adalah 

jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka 

panjang, penambahan financial asset (dan hutang) pada saat yang 

sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan 

portofolio investasi. Pasar modal adalah pelengkap disektor keuangan 

terhadap 2 lembaga lain yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar 

modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara 

pemilik modal (investor) dengan peminjam dana yang disebut emiten. 

Para pemodal meminta instrumen pasar modal untuk keperluan 

investasi portofolio sehingga pada akhirnya dapat memaksimumkan 

penghasilan. Sedangkan menurut Hartono (2008 : 29), pasar modal 

adalah tempat dimana perusahaann yang membutuhkan dana dapat 

menjual surat berharganya. Pasar modal dibagi menjadi empat tipe  

(Hartono, 2008 : 29) yaitu : 

1. Pasar Primer (Primary Market) 

Pasar primer adalah tempat perusahaan menjual surat berharganya 

yang baru. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran 

perdana ke publik ( Initial Public Offering atau IPO) atau 
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tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah going public ( 

sekuritas tambahan ini sering disebut dengan Seasoned New 

Issues). 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder merupakan tempat dimana surat berharga yang 

sudah beredar diperdagangkan. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada 

saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang 

mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan diantara 

institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk 

broker. Pasar keempat umumnya menggunakan jaringan 

komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok 

yang besar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

adalah tempat yang menyediakan sarana dan prasarana untuk 

melakukan jual beli surat berharga baik secara individu maupun 

institusi atau kapasitas besar. 

2.1.2 Saham 

Saham adalah tanda penyertaan atau tanda kepemilikan 

seseorang atau badan usaha pada sebuah perusahaan. Menurut 
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Bodie (2006 : 59) saham biasa menunjukan bagian kepemilikan di 

sebuah perusahaan. Mishkin (2008 : 5) menyatakan bahwa saham 

biasa atau biasa disebut dengan saham saja, menunjukan bagian 

kepemilikan didalam suatu perusahaan. Saham adalah sekuritas 

yang menunjukan klaim atas laba dan aset perusahaan. Menurut 

Weston dan Copeland (1999 : 166) saham merupakan tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya 

(berapapun porsinya atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang 

menerbitkan kertas (saham) tersebut. 

Darmadji dan Fakhruddin (2006 : 6) menyatakan saham 

sebagai tanda penyertaan/ pemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. Investasi pada saham memiliki 

adanya kemungkinan mengalami kerugian modal (capital loss), 

kehilangan kesempatan untuk  melakukan investasi instrumen lain, 

dan adanya kemungkinan emiten akan dilikuidasi. Kemungkinan 

investor mengalami kerugian karena adanya fluktuasi harga saham. 

Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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diantaranya adalah kinerja dari emiten yang bersangkutan, kondisi 

makroekonomi, kekuatan pasar dan faktor - faktor lain yang tidak 

dapat dijelaskan. Kondisi makroekonomi yang secara tidak 

langsung memengaruhi harga saham diantaranya adalah tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, kondisi politik didalam negeri. Sebagai 

contoh, tingkat inflasi yang tinggi akan mnyebabkan pasar modal 

menjadi lesu dan tidak bergairah. 

2.1.3 Harga Saham  

Suhardi (2007 : 91) menyebutkan bahwa harga saham 

(market price) merupakan nilai pasar (market value) dari setiap 

lembar saham perusahaan. Pergerakan harga saham ditentukan oleh 

dinamika penawaran (supply) dan permintaan (demand). Semakin 

tinggi harga saham dari suatu perusahaan berarti perusahaan 

tersebut dapat memperoleh dana yang lebih besar, yang dapat 

digunakan untuk membeli fasilitas produksi dan peralatan 

(Mishkin, 2008 : 5). Hartono (2008: 95) mengatakan bahwa harga 

saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar yaitu permintaan dan penawaran 

pasar. Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Menurut 

Hartono (2008 : 118) harga atau nilai saham dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu:  
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1. Nilai Buku  

Nilai buku ialah nilai asset yang tersisa setelah 

dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku 

hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa 

besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. 

Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku : 

a. Nilai nominal ( Par Value), ialah nilai kewajiban 

yang ditetapkan untuk tiap- tiap lembar saham. 

b. Agio saham, ialah selisih yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai 

nomonal sahamnya. 

c. Nilai modal disetor, ialah total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu 

jumlah nilai nominal ditambah agio saham. 

d. Laba ditahan, ialah laba yang tidak dibagikan 

kepada pemegang saham dan diinvestasikan 

kembali ke perusahaan dan merupakan sumber dana 

internal. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh 

permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau 

disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak 
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lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, 

sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili 

nilai suatu perusahaan. 

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik adalah nilai seharusnya dari suatu saham 

atau biasa disebut nilai fundamental. 

Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk 

menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis fundamental 

dan analisis teknis. Analisis fundamental merupakan analisis untuk 

menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data yang 

berasal dari keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang 

dibayar, penjualan dan lain sebagainya). Sedangkan analisis teknis 

menggunakan data dari pasar saham, seperti harga dan volume 

transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham (Hartono, 

2008:126) 

2.1.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Suhardi (2007 : 91) menyatakan pendapat bahwa 

pergerakan harga saham ditentukan oleh dinamika penawaran 

(supply) dan permintaan (demand). Permintaan pasar merupakan 

permintaan agregat dari seluruh investor, sehingga kurvanya 

relatif horizontal. Keseimbangan harga terjadi saat kurva 

penawaran dan permintaan agregat berpotongan pada suatu titik. 

Karena kurva penawaran pada suatu periode tertentu bersifat tetap 
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maka pergerakan harga saham diakibatkan oleh pergerakan 

(pergeseran) kurva permintaan (agregat). Apabila kurva 

permintaan naik, maka keseimbangan baru terjadi pada harga 

yang lebih tinggi (harga naik), dan apabila permintaan turun, 

maka harga turun. Jadi perilaku harga suatu saham merupakan 

cermin permintaan agregat dari para investor. Permintaan dan 

penawaran tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik 

yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan 

industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor 

yang sifatnya makro seperti kondisi ekonomi negara, kondisi 

sosial dan politik, maupun informasi-informasi yang berkembang. 

Selanjutnya Halim (2005 : 12) mengatakan fluktuasi harga 

saham ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Jika laba perusahaan tinggi, kemungkinan 

deviden yang dibayarkan juga akan tinggi. Apabila dividen yang 

dibayarkan relatif tinggi, akan berpengaruh positif terhadap harga 

saham di bursa sehingga investor tertarik untuk membelinya. 

Akibatnya permintaan akan saham tersebut meningkat. Yang 

akhirnya akan meningkatkan harga saham tersebut. Sedangkan 

Permana dan Sularto (2008 : 104) menyatakan faktor yang dapat 

mempengaruhi ekspektasi harga saham yang biasanya 

dipertimbangkan oleh investor yaitu adalah kinerja fundamental 

keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba, pergerakan suku 
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bunga bank, tingkat inflasi, kurs nilai tukar mata uang, serta 

kondisi sosial politik suatu negara. Mereka juga berpendapat 

bahwa harga saham dapat juga dipengaruhi suatu kondisi diluar 

kinerja perusahaan yang dinamakan risiko pasar. Baik berupa 

tingkat suku bunga SBI yang berdampak pada naik turunnya 

bunga deposito yang menjadi efek pengalihan dana oleh investor 

keluar saham. Hal ini akan membawa dampak turunnya harga 

saham tersebut. Selain tingkat suku bunga faktor inflasi yang 

tinggi juga memungkinkan berpengaruh terhadap harga suatu 

saham. Inflasi akan menurunkan daya beli dan penurunan nilai 

asset perusahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga 

saham dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:  

1. Faktor yang bersifat fundamental  

Merupakan faktor yang memberikan informasi tentang 

kinerja perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhinya. Faktor-faktor ini meliputi : 

a. Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan 

operasional perusahaan. 

b. Prospek bisnis perusahaan di masa datang. 

c. Prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan. 

d. Perkembangan teknologi yang digunakan dalam 

kegiatan operasi perusahaan. 
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e. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan.  

2. Faktor yang bersifat teknis  

Faktor teknis menyajikan informasi yang menggambarkan 

pasaran suatu efek, baik secara individu maupun secara 

kelompok. Para analis teknis dalam menilai harga saham 

banyak memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perkembangan kurs. 

b. Keadaan pasar modal. 

c. Volume dan frekuensi transaksi suku bunga. 

d. Kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga 

saham perusahaan.  

3. Faktor sosial politik 

a. Tingkat inflasi yang terjadi. 

b. Kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

c. Kondisi perekonomian Keadaan politik suatu negara. 

 

2.1.4 Indeks LQ45 (ILQ45) 

Indeks LQ45 (ILQ45) menggunakan saham terpilih 

berdasarkan likuiditas prdagangan saham  dan disesuaikan setiap 6 

bulan sekali (setiap awal bulan Februari dan Agustus).  Dengan 
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demikian saham yang berada pada indeks tersebut akan selalu 

berubah (Halim, 2005 : 13). 

Hartono (2008 : 101)  menjelaskan bahwa ILQ45 dibentuk 

dari 45 saham yang aktif diperdagangkan. Pertimbangan -  

pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk 

ILQ45 adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria 

sebagai berikut :  

1. Selama 12 bulan terakhir, rata – rata transaksi sahamnya 

masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. 

2.  Selama 12 bulan terakhir, rata – rata nilai kapitalisasi 

pasarnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. 

3. Telah tercatat di BEI paling tidak selama 3 bulan. 

2.1.5 Nilai Buku (Book Value) 

Keown (2000 : 850) mendeskripsikan nilai buku sebagai 

jumlah aktiva dan neraca dikurangi kewajiban yang ada atau modal 

dari pemilik. Nilai buku tidak menghitung nilai pasar dari suatu 

perusahaan secara keseluruhan karena ia berdasarkan data historis 

dari aktiva perusahaan. Nilai buku dapat digunakan sebagai titik 

permulaan untuk dibandingkan dengan analisa lain. 

Nilai buku adalah kekayaan bersih perusahaan yang 

dilaporkan di neraca (Bodie, Kane, Marcus, 2008 : 219). 
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Sedangkan Hartono (2008 : 120) menyatakan nilai buku adalah 

nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten dan nilai buku 

per lembar saham aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang 

saham dengan memiliki satu lembar saham. Jadi Nilai buku sama 

dengan total ekuitas dibagi  jumlah saham beredar. Horne (2008 : 

108) mendeskripsikan nilai buku suatu aktiva adalah nilai 

akuntansi dari aktiva (biaya aktiva) dikurangi akumulasi 

depresiasinya. Nilai buku perusahaan merupakan perbedaan nilai 

uang antara aktiva (aset) total perusahaan dengan kewajibannya 

serta saham preferennya, tercantum dalam neracanya ( total aktiva 

dikurangi kewajiban dan saham preferen). Oleh karena nilai buku 

didasarkan pada nilai historis, maka mungkin sedikit hubungan 

dengan aktiva atau nilai pasar perusahaan. 

Menurut Halim (2005 : 20) nilai buku perlembar saham 

menyatakan nilai kekayaan bersih ekonomis dibagi dengan jumlah 

lembar saham yang beredar.  Kekayaan bersih ekonomis adalah 

selisih total aktiva dengan total kewajiban. Nilai buku saham 

sangat menentukan harga pasar saham yang bersangkutan.  

mencerminkan nilai perusahaan dan nilai perusahaan tercermin 

pada nilai kekayaan ekonomis yang dimilikinya. 

Berdasarkan pendapat - pendapat diatas dapat dikatakan 

bahwa nilai buku suatu saham mencerminkan kekayaan bersih dari 

sebuah perusahaan. Semakin besar kekayaan perusahaan, semakin 
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menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. 

Sehingga harga saham perusahaan akan meningkat. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Book Value berpengaruh positif terhadap harga 

saham. 

2.1.6 Suku Bunga 

Mishkin (2008 : 4) menyatakan suku bunga adalah biaya 

pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman 

tersebut. (Darmawi, 2005:181) dalam Efni (2007 : 3), menyatakan 

tingkat bunga merupakan harga yang harus di bayar oleh peminjam 

untuk memperoleh dana dari pemberi pinjaman untuk jangka 

waktu tertentu. Wiyani dan Andi Wijayanto (2005 : 890) juga 

dalam  Efni (2007 : 3) menyatakan bunga merupakan imbalan yang 

diberikan kepada seseorang atas sejumlah pinjaman atau tabungan, 

dimana besarnya ditentukan dalam bentuk persentase. Tingkat suku 

bunga menentukan besarnya tabungan ataupun investasi. Jika 

terjadi kenaikan dalam suku bunga akan mengurangi keinginan 

masyarakat dan investor untuk melakukan investasi tetapi justru 

akan menambah penawaran terhadap tabungan. 

Suhardi (2007 : 92) menyatakan tingkat suku bunga adalah 

indikator ekonomi yang berperan menghubungkan sektor moneter 

dengan sektor riil, karenanya pengendalian suku bunga merupakan 

alat kebijakan moneter dan iklim investasi. Tingkat suku bunga 

merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh 
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investor dari aset tanpa resiko (Risk - Free Rate), atau juga 

merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh 

perusahan untuk menggunakan dana dari investor. Bodie, Kane, & 

Marcus (2002) dalam Suhardi (2007 : 92) menyatakan hubungan 

antara tingkat bunga dengan harga saham adalah negatif. Apabila 

terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka pergerakan harga saham 

akan menurun, sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat suku 

bunga, maka harga saham akan naik. Semakin tinggi tingkat bunga 

perbankan, akan menyebabkan investor mengalihkan investasinya 

pada investasi di perbankan, obligasi atau aset-aset keuangan 

berpendapatan tetap. Karena investor mengurangi portofolio saham 

dengan melepas saham, maka suplai saham di bursa saham 

meningkat dan selanjutnya akan menyebabkan penurunan harga 

saham tersebut. 

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa suku bunga adalah imbalan yang diberikan sebagai balas 

jasa atas pinjaman yang diberikan. Suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap harga saham. Jika suku bunga meningkat, investor akan 

mengalihkan investasinya pada tabungan yang menyebabkan harga 

saham menurun. 
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2.1.7 Inflasi 

Mishkin (2008 : 13) menyatakan inflasi sebagai kenaikan 

tingkat harga yang secara terus menerus, memengaruhi individu, 

pengusaha, dan pemerintah. Menurut Kamus Bank Indonesia 

secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila 

kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Kestabilan 

inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Darmadji dan Fakhruddin (2006 : 116) mendefinisikan 

inflasi sebagai suatu kondisi dimana harga barang - barang pada 

umumnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Inflasi yang 

berkaitan dengan pasar modal adalah investasi yang berasal dari 

sektor moneter. Hal ini karena inflasi berkaitan langsung dengan 

tingkat suku bunga dipasar. Jika inflasi meningkat maka tingkat 

suku bunga juga akan meningkat. Jika suku bunga tidak 

ditingkatkan maka tidak ada orang yang mau menabung uangnya 

di bank pada saat tingkat suku bunga sama dengan inflasi. 

Dampaknya adalah suku bunga akan meningkat sebagai upaya 
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untuk menarik minat masyarakat menabung di bank. Disisi lain, 

jumlah bank yang cukup banyak menyebabkan persaingan suku 

bunga antarbank menjadi ketat, sehingga bank akan berlomba - 

lomba memberikan suku bunga yang tinggi agar masyarakat 

menyimpan uang di bank tersebut. konisi ini menyebabkan suku 

bunga tabungan akan menjadi lebih tinggi dari biasanya dan 

melebihi tingkat pengembalian hasil investasi dipasar modal. 

Akibatnya investasi dipasar modal menjadi tidak menarik lagi dan 

investor akan berduyun - duyun mengalihkan dananya dari pasar 

modal ke tabungan karena memberikan tingkat pengembalian hasil 

yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. 

Menurut Madura (2000) dalam Efni (2007 : 5) laju inflasi 

dan suku bunga dapat menimbulkan dampak yang signifikan atas 

nilai tukar karena pada saat laju inflasi sebuah negara relatif naik 

terhadap laju inflasi negara lain valuta nya akan menurun karena 

ekspornya menurun. Hal ini mengakibatkan tingginya valuta asing 

yang akhirnya investor akan lebih memilih menanamkan modalnya 

kedalam mata uang asing dari pada menginvestasikan dalam 

bentuk saham yang berakibat turunnya harga saham secara 

signifikan. Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun 

negatif tergantung derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan 

dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan yaitu dapat 

membuat perusahan menghadapi resiko kebangkrutan. 
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Yulia Efni (2009 : 2) sendiri menyatakan bahwa tingkat 

inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses 

investasi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menyebabkan 

kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Adanya 

inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya biaya produksi. 

Perusahaan real estate dan property merupakan unit bisnis yang 

bergerak dalam bidang pembangunan rumah dan pemukiman dan 

juga tergabung dalam usaha konstruksi bangunan yang bahan 

utamanya adalah bahan bangunan. Tingginya inflasi akan 

mendorong harga bahan bangunan menjadi semakin mahal, 

menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus di tanggung 

oleh perusahaan. Seperti diketahui bahwa inflasi dapat menaikkan 

biaya produksi dan dapat membuat daya beli masyarakat akan 

menjadi menurun. Penurunan daya beli dan biaya produksi yang 

tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi pasar 

modal. Investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya 

dan permintaan terhadap saham khususnya saham real estate dan 

property menjadi turun. Penurunan permintaan akan menyebabkan 

harga saham ikut mengalami penurunan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

inflasi merupakan keadaan naiknya harga barang – barang dalam 

periode tertentu. Inflasi juga berpengaruh terhadap harga saham. 

Baik buruknya pengaruh inflasi tergantung pada besar kecilnya 
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tingkat inflasi tersebut. Inflasi yang tinggi menurunkan harga 

saham perusahaan karena permintaan terhadap saham tersebut 

menurun. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Suhardi (2007 : 98) menganalisis pengaruh rasio 

profitabilitas, suku bunga dan beta saham terhadap pergerakan 

harga saham pada 32 perusahaan properti yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2000-2004. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Beta saham dan ROA berpengaruh positif 

terhadap pergerakan harga saham, sedangkan suku bunga 

berpengaruh negatif. 

Permana dan Sularto (2008 : 108) menganalisis pengaruh 

pendapatan per saham, rasio penerimaan harga, nilai buku saham, 

nilai buku harga, dan pengembalian ekuitas, tingkat suku bunga  

SBI, dan tingkat inflasi terhadap pergerakan harga saham pada 

perusahaan semen yang menjual saham ke publik dan terdaftar di 

BEI tahun 2006 – 2008.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

rasio pendapatan harga, nilai buku saham, pengembalian ekuitas, 

tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi mempunyai hubungan 

negatif terhadap harga saham. Sedangkan pendapatan per saham 

dan nilai buku harga mempunyai hubungan positif terhadap harga 

saham. 
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Toly (2009 : 79) dalam penelitiannya Analyzing Accounting 

Ratios as Determinants of the LQ45 Stock Prices Movements in 

Indonesia Stock Exchange During the Period of 2002-2006, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Dividend Payout Ratio, Book Value 

per Share dan Earning Per Share berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pergerakan harga saham, sedangkan Return On 

Asset  berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Pergerakan 

harga saham. 

Efni (2009 : 12) menguji pengaruh Suku Bunga Deposito, 

SBI, Kurs Dan Inflasi Terhadap Harga Saham 47 Perusahaan Real 

Estate Dan Property yang terdaftar Di BEI. Hasil penelitiannya 

menunjukan terdapat pengaruh yang negatif signifikan dari suku 

bunga deposito terhadap harga saham , tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan dari nilai tukar rupiah atau kurs terhadap harga 

saham, dan terdapat pengaruh yang negatif signifikan dari tingkat 

inflasi terhadap harga saham perusahaan real estate dan property di 

BEI. 

Moazzami (2010 : 4) dalam penelitiannya “ Stock Prices 

And Inflation: Evidence From 12 Developed & Emerging 

Economies” menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga saham 

di 12 negara maju dan berkembang yaitu Kanada, Amerika 

Serikat,  Inggris,  Italia, Jerman, Jepang, Brazil, Cina, Afrika 

Selatan, India , Meksiko dan Rusia pada periode 1970 - 2007. Hasil 
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penelitian menunjukan dampak jangka pendek inflasi terhadap 

return saham negatif tetapi tidak signifikan di sebagian besar 

negara tersebut. 

AL- Shubiri (2010 : 142) dalam penelitiannya Analysis the 

Determinants of Market Stock Price Movements: An Empirical 

Study of Jordanian Commercial Banks menguji pengaruh Net Asset 

Value per Share (NAVPS),  Dividend Percentage (DIV), Earnings 

per Share (EPS), Lending interest rate (INT), Inflation rate (INF), 

dan Gross domestic product (GDP) terhadap harga saham. Hasil 

penelitian menunjukan NAVPS, EPS, DIV, GDP mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham 

sedangkan INT dan INF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

Raharjo (2010 : 13) menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai 

Kurs Rupiah, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga 

saham, nilai tukar rupiah terhadap dollar tidak berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap harga saham, dan Suku bunga SBI 

tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga 

saham. 

Ozlen dan Ergun (2012 : 115) dalam penelitiannya 

“Internal Determinants of the Stock Price Movements on Sector 
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Basis” menguji pengaruh Total Asset Turnover Ratio, Dept Ratio, 

Current Ratio, Price to Earnings Ratio, Net Profit Margin, and 

Book Value terhadap perusahaan – perusahaan yang termasuk 

dalam 2 sektor yaitu sektor industri dan sektor jasa. Subsektor dari 

sektor industri yaitu subsektor makanan, produk logam, logam 

dasar dan kimia. Sektor jasa terdiri dari subsektor komunikasi, 

transportasi, listrik dan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Book Value berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

semua subsektor kecuali subsektor kimia. Total Asset Turnover 

Ratio mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap sektor 

industri tetapi berpengaruh negatif signifikan terhadap sektor jasa.  

Debt Ratio dan Current Ratio mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap subsektor makanan, logam dasar dan penjualan. 

Net Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap kedua 

sektor. Tetapi hasil keseluruhan penelitian mengindikasikan bahwa 

Book Value adalah determinan internal dari harga saham yang 

paling signifikan. 

Jawaid dan Ul Haq (2012 : 159) dalam Penelitiannya 

Effects Of Interest Rate, Exchange Rate And Their Volatilities On 

Stock Prices: Evidence From Banking Industry Of Pakistan, 

menguji pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap harga 

saham. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai tukar dan suku 
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bunga jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap harga saham. 

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat lebih jelas pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 
No Peneliti dan 

Tahun 

Variabel dan Sampel Hasil Penelitian 

1 Suhardi 

2007 

 ROA, Beta saham dan 

suku bunga. 

 Perusahaan properti  

yang terdaftar pada BEI 

periode 2000-2004 

 Suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap pergerakan 

harga saham. 

 ROA dan beta saham 

berpengaruh positif terhadap 

pergerakan harga saham. 

2 Permana dan 

Sularto  

2008 

 PS, RPH, NBS, NBH, 

PE, tingkat suku bunga 

SBI. 

 Perusahaan semen di 

BEI periode 2006-2008 

 RPH, NBS, PE, tingkat suku 

bunga dan tingkat inflasi 

berpengaruh negatif terhadap 

pergerakan harga saham. 

 DER berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

pergerakan harga saham. 

3 Toly 

2009 
 DPR, BV, EPS, ROA, 

 Perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI periode 

2002-2006 

 DPR, BV dan EPS, 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pergerakan harga saham. 

 ROA berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap 

pergerakan harga saham. 

4 Efni, 

2009 

 Suku Bunga Deposito, 

SBI, Kurs dan Inflasi 

 Perusahaan properti dan 

real estate  yang 

terdaftar di BEI periode 

2003-2007 

 Suku bunga deposito dan 

inflasi berpengaruh negatif 

dan  signifikan terhadap 

harga saham 

 Kurs berpengaruh  tidak 

signifikan terhadap harga 

saham. 

5 

 

 

Moazzami  

2010 

 

 Inflasi  

 

  Evidence From 12 

Developed & Emerging 

Economies 

 Inflasi berpengaruh negatif 

tetapi tidak Signifikan 

Terhadap  Harga Saham. 
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6 Al - Shubiri 

2010 
 NAVPS, DIV, EPS, 

INT, INF, dan GDP 

 Jordanian 

Commercial Banks 

 NAVPS, EPS, DIV dan GDP 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga 

saham. 

 INT dan INF berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

7 Raharjo 

2010 

 

 Inflasi, Nilai Kurs 

Rupiah, Tingkat Suku 

Bunga 

 Harga saham di Bursa 

Efek Indonesia 

 Inflasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

harga saham 

 Nilai tukar Rupiah dan Suku 

Bunga berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

harga saham. 

8 Ozlen dan Ergun  

 2012 
 Total Asset Turnover 

Ratio, Dept Ratio, 

Current Ratio, Price To 

Earnings Ratio, Net 

Profit Margin, And 

Book Value 

 Sector Basis Company 

Listed In ISE Period 

Second Quarter Of 

2001 To The Last 

Quarter Of 2011 

 Total Asset Turn Over Ratio 

dan NPM, berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

harga saham. 

 BV, Debt Ratio, Current 

Ratio berpengaruh negatif  

signifikan terhadap harga 

saham. 

9 Jawaid dan Ul Haq 

2012 

 

 Suku Bunga dan Nilai 

Tukar 

 Banking industry of 

Pakistan 

 Suku Bunga dan Nilai Tukar 

mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap 

harga saham. 

Sumber : Data yang sudah diolah 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Nilai buku mencerminkan kekayaan bersih yang dimiliki 

oleh perusahaan yang merupakan selisih antara total aktiva yang 

dimiliki perusahaan dengan kewajibannya. Nilai buku memegang 

peranan penting dalam menentukan harga suatu saham perusahaan 

karena memberikan informasi mengenai nilai perusahaan melalui 

kekayaan bersihnya. Semakin besar nilai buku saham suatu 

perusahaan berarti kekayaaan perusahaan tersebut semakin banyak. 

Hal ini dapat menarik minat para investor untuk membeli saham 
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perusahaan tersebut, sehingga harga saham perusahaan tersebut 

meningkat. Dapat dikatakan bahwa nilai buku (Book Value) 

memiliki pengaruh yang positif terhadap pergerakan harga saham. 

Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yogi 

Permana dan Lana Sularto (2008) serta Agus Arianto Toly (2009) 

yang menyatakan bahwa Book Value mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap pergerakan harga saham. 

Suku bunga merupakan imbalan terhadap pinjaman yang 

diberikan. Suku bunga yang tinggi dapat menjadi daya tarik bagi 

investor atau masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam 

bentuk tabungan di bank. Hal ini menyebabkan permintaan akan 

saham pun menurun sehingga harga saham akhirnya menurun. Jadi 

dapat dikatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap harga saham. Pernyataan ini didukung penelitian 

terdahulu Suhardi (2007), Permana dan Sularto (2008), Yulia Efni 

(2009), Sugeng Raharjo (2010), serta Jawaid dan Ul Haq (2012) 

yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang 

mempengaruhi harga saham. Inflasi adalah keadaan dimana harga 

barang – barang meningkat.Inflasi dapat menaikkan biaya produksi 

dan dapat membuat daya beli masyarakat akan menjadi menurun. 

Penurunan daya beli dan biaya produksi yang tinggi secara tidak 
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langsung akan mempengaruhi kondisi pasar modal. Investor tidak 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan permintaan 

terhadap saham menjadi turun. Penurunan permintaan akan 

menyebabkan harga saham ikut mengalami penurunan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap harga saham. Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

terdahulu oleh Permana dan Sularto (2008) dan Efni (2009) yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif signifikan 

terhadap harga saham.  Berikut ini adalah kerangka berfikir yang 

disajikan dalam bentuk gambar :  

 

-  

            + 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Pengaruh variabel Book Value, Suku Bunga dan 

Inflasi Terhadap Harga Saham 

Keterangan :  

     = Pengaruh secara simultan 

   = Pengaruh secara parsial 

Book Value 

(Variabel X1) 

Suku Bunga 

 (Variabel X2) 

Harga Saham 

(Variabel Y) 

 Book Value 

(Variabel X1) 
 

 Suku Bunga 

 (Variabel X2) 
 

 Inflasi 

 (Variabel X3) 
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2.4  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2007:84). Dengan kata lain, 

hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti 

yang kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang 

dilakukan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Book Value (BV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Harga Saham baik secara parsial maupun simultan. 

H2  : Suku Bunga dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Harga Saham baik secara parsial maupun simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk data yang 

siap diolah atau publikasi. Data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi 

muktahir.  Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi 

dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publukasi 

informasi (Sekaran, 2006 : 65). Data-data tersebut termasuk data 

kuantitatif karena dalam perhitungannnya menggunakan angka-angka 

(nominal) serta merupakan jenis data panel (pooled data) berdasarkan 

ringkasan kinerja periode Agustus 2012 - Januari 2013 pada perusahaan 

yang termasuk dalam Daftar Indeks LQ45 periode 2008-2011.  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

Populasi  mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. (Sekaran, 2006 : 121). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang termasuk dalam Daftar Indeks LQ45, yaitu sebanyak 45 perusahaan 

yang terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, 

sektor keuangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, 

sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real estate dan kontruksi 

bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, dan sektor 
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perdagangan, jasa dan investasi.  Sampel adalah sebagian dari populasi. 

Terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. (Sekaran, 2006 : 

123). Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan 

atau kriteria tertentu (Suharyadi, 2009 : 17). Adapun pertimbangan yang 

digunakan dalam pemilihan sampel yaitu : 

1. Perusahaan yang selalu terdaftar dalam indeks LQ45  (ILQ45) 

periode 2008-2011. 

2. Perusahaan tersebut mempublikasikan Laporan keuangan 

perusahaannya. 

3. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia 

lengkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

diterbitkan pada tahun 2008 - 2011 

Berdasarkan karakteristik penarikan sampel, maka diperoleh 

sampel penelitian sebanyak 41 perusahaan. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 
Jumlah perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45  45 

Jumlah perusahaan yang selalu terdaftar dalam Daftar ILQ45 

periode 2008-2011 

 42 

Jumlah perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap 

selama periode 2008-2011 

 41 

Total sampel = 41 41 

  Sumber : Data IDX yang telah diolah 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:3). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) terdiri dari 

Book Value, Suku Bunga dan Inflasi, sedangkan variabel dependen (Y) 

adalah Harga Saham. 

1. Variabel Independen (X): 

a. Book Value  (X1) 

Book Value merupakan kekayaan bersih perusahaan. Book 

Value dihitung berdasarkan perbandingan antara total ekuitas 

dengan jumlah saham yang beredar. Book Value yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

ringkasan kinerja perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

LQ45 Tahun 2008-2011. 

b. Suku Bunga (X2) 

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Suku Bunga Bank Indonesia atau BI Rate. BI Rate adalah suku 

bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI Rate digunakan sebagai acuan 
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untuk menentukan suku bunga oleh bank – bank umum dalam 

transaksi keuangan. 

c. Inflasi (X3) 

Inflasi adalah kondisi dimana harga barang – barang 

meningkat secara terus menerus. Inflasi yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan tingkat inflasi yang terjadi pada 

penutupan tahun. Data inflasi diperoleh dari data yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Harga Saham. Harga 

saham yang digunakan adalah harga saham pada saat Closing Price 

pada hari bursa terakhir tahun 2008 - 2011. 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis 

dengan analisis regresi berganda yang mencakup analisis statistik 

deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif dilakukan 

untuk mengetahui dispersi dan distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik 

dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode statistika yang digunakan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah 

dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistik deskriptif 
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mempunyai kegiatan mulai dari pengumpulan data, mengolah dan 

menyajikan data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang keadaan suatu data yang dilihat melalui nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum 

range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011 : 19). Skewness 

mengukur kemiringan dari data dan kurtosis mengukur 

keruncingan dari distribusi data.  

3.4.2 Uji Prasyarat 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah 

model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari 

uji prasyarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data 

tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung 

multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Model 

regresi harus memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimation 

(BLUE), sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk itu sebelum 

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih 

dahulu pengujian prasyarat yang terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara 
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analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2011 : 160). Uji 

normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik 

sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk 

semua variabel dependen dan independen. Uji lainnya yang 

digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : data residual berdistribusi normal 

Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai Kolmogrov - Smirnov lebih besar dari α = 0,05 (5%) 

maka data normal.  

b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi sebagai berikut 

(Ghozali, 2011 : 105).  

a) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapi 

secara individual variabel variabel 

independen banyak yang tidak signifikan 

dan mempengaruhi variabel dependen. 
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b) Menganalisis matrik korelasi variabel-

variabel independen. Jika antar variabel ada 

korelasi yang cukup tinggi, maka terdapat 

multikolinearitas. 

c) Dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitasadalah 

sebagai berikut : 

Mempunyai angka toleran diatas ( >) 0,1 

Mempunyai nilai VIF dibawah (<) 10. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah di dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011 : 139). 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang homoskedastisitas. Ada 

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan cara: (1) melihat grafik 
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plot antara nilai prediksi variabel terikat, (2) Uji Park, (3) 

Uji Glejser, dan (4) Uji White. Penelitian ini menggunakan 

metode grafik plot dan Uji Glejser untuk mendeteksi ada 

atau tidak adanya heteroskedastisitas. Dasar pengambilan 

keputusan : 

a) Jika ada pola tertentu seperti titik titik yang ada, 

membentuk suatu polatetentu yeng teratur 

(bergelombang, meleber kemudian menyempit, 

maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c) Selain itu probabilitas signifikansi diatas tingkat 

kepercayaan (α) = 5%, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011 : 110). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 
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regresi yang baik adalah model regresi yang bebas 

autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson untuk mendeteksi masalah autokorelasi. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

Tabel 4.2 

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No Decision dl ≤ d ≤  du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤  4 ≤ - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak Du < d < 4 – du 

   Sumber : Ghozali (2011 : 110) 

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Model analisis yang digunakan adalah model analisis 

regresi linear berganda melalui program SPSS 16 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Model ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

persamaan sebagai berikut :  

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Keterangan: 

Y  = Harga Saham  

a  = Konstanta 

X1  = Book Value (BV) 

X2  = Suku Bunga 

X3  = Inflasi 

b1,2,3 = Koefisien Regresi variabel X1,2 

e  = error 

 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat diukur dari Goodness of Fit nya. Secara statistik, 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai 

statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan jika nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 

diterima (Ghozali, 2011 : 97). Untuk menguji hipotesis, maka 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji yaitu: 

a. Uji F (uji simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya  menunjukan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 
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mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel 

dependen/ terikat (Ghozali, 2011 : 98). Bentuk pengujian: 

1) H0: b1=b2=b3= 0, artinya variabel Book Value (BV), 

Suku Bunga dan Inflasi secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga 

Saham. 

2) Ha: b1≠ b2≠ b3 ≠ 0, artinya variabel Book Value (BV) 

Suku Bunga dan Inflasi secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga 

saham. 

Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah dengan 

melihat signifikansi (α) dengan ketentuan : 

α > 5% =  H0 diterima 

α < 5% = H0 ditolak 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Ghozali (2011 : 98) menyatakan bahwa Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Bentuk pengujian: 

1) H0: b1 = b2 = b3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan dari Book Value (BV), Suku Bunga dan 

Inflasi secara individual terhadap Pergerakan Harga 

Saham (PHS). 



47 
 

 

2) H1: b1 ≠  b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel Book Value (BV), Suku Bunga 

dan Inflasi secara individual terhadap Harga Saham. 

  Keputusan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan 

melihat signifikansi (α) dengan ketentuan: 

α > 5% = H0 diterima 

α < 5% = H0 ditolak 

3.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan 

variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel 

dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai koefisien 

determinasi adalah anatara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan R
2
 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti 

meningkat walaupun belum tentu variabel yang ditambahkan berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakan 

nilai adjusted R
2
 karena nilai adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila 
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satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 

2011:97). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 4.1.1. Statistik Deskriptif 

   Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang 

keadaan suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis, dan skewness 

(Ghozali, 2011). Statistik deskriptif dalam penelitian ini menguraikan nilai 

rata- rata dan standar deviasi dari 41 data yang digunakan sebagai sampel. 

   Hasil analisis deskriptif Inflasi, Suku Bunga, Book Value dan 

Harga Saham dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Descriptive Statistics

1.9390 1.88778 164

1.0741220 .71235383 164

1.2685 .19627 164

4.4009 1.16322 164

Harga Saham

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Mean Std. Dev iation N

 

Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

  Dari Tabel 4.1 menunjukan hasil analisis deskriptif Inflasi, Suku 

Bunga, Book Value dan Harga Saham, dapat dilihat bahwa standar deviasi 

dari keempat variabel tersebut lebih kecil dari nila rata – rata nya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak ada data pengganggu pada penelitian ini. 
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4.1.2 Uji Prasyarat 

 Untuk mengetahui data yang digunakan mengalami penyimpangan atau 

tidak, perlu dilakukan uji prasyarat sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan uji 

regresi berganda. 

 Uji prasyarat terdiri dari Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi 

klasik sendiri terdiri dari Uji Heteroskesdastisitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Autokorelasi. Dari uji prasyarat diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Pada penelitian ini uji yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai Kolmogrov – Smirnov lebih besar 

dari α = 0,05, maka data normal. 

Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test

164

.0000000

1.64792750

.062

.050

-.062

.790

.561

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
   Sumber : Data yang telah diolah (2013) 
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 Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari 41 

sampel yang digunakan adalah 0,561 lebih besar dari  α = 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa pada variabel Inflasi, Suku Bunga, Book Value dan 

Harga Saham dari sebanyak 41 data dan 4 variabel yang digunakan 

memenuhi uji normalitas model. 

4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik 

 Dari hasil uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa model regresi telah 

berdistribusi normal,  tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukan bahwa 

model regresi telah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimation 

(BLUE), sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada data 41 perusahaan 

pada penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi yang ditemukan ada korelasi antar variabel bebas. 

Pengujian adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance Value dan Variance Inflation Value berada diatas 0,1 

atau nilai VIF masing masing variabel independen dibawah 10.  

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 : 
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Tabel 4.3 

Coefficientsa

.607 1.646

.608 1.646

.997 1.003

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Harga Sahama. 

 
Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa antara variabel 

Inflasi, Suku Bunga, Book Value tidak terjadi multikolinearitas 

karena nilai tolerance berada diatas 0,1 dan niali VIF berada 

dibawah 10. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian dilakukan 

dengan metode grafik dan Uji Glejser dengan ketentuan apabila 

grafik tidak membentuk pola yang jelas serta titik titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Selain itu probabilitas signifikansi diatas 

tingkat kepercayaan (α) = 5%, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian tersebut adalah : 
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Gambar 4.1 grafik Scatter Plot 

Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 

 Grafik Scatter Plot memperlihatkan bahwa titik titik pada 

grafik tidak  membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik titik 

tersebut menyebar keseluruh daerah sumbu X maupun sumbu Y, 

sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hal ini 

menunjukan bahwa dari data variabel Inflasi, Suku Bunga, Book 

Value dan Harga Saham tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu 

pula dengan Uji Glejser yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Coefficientsa

.796 .602 1.322 .188

.068 .130 .053 .523 .602

.467 .471 .100 .992 .323

.007 .062 .009 .111 .912

(Constant)

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbResa. 

 

Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 Hasil tampilan Output SPSS dengan jelas menunjukan 

bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut 

residual. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya lebih 

besar dari α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

penelitian ini lulus uji heteroskedastisitas. 

3) Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5 : 
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Tabel 4.5 

Model Summ aryb

3 160 .000 2.012

Model

1

df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics Durbin-

Watson

Dependent Variable: Harga Sahamb. 

 
Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 

 Pengujian dilakukan dengan cara melihat tabel Durbin 

Watson dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 kemudian dicari K 

(variabel bebas) = 3 dan kolom n (sampel) pada angka 41 (40) 

sehingga diperoleh dl = 1,338 dan du = 1,659. Suatu data dikatakan 

tidak autokorelasi jika hasil Durbin Watson berkisar antara du-4-du 

atau  1,659 sampai dengan 4 - 1,659 yaitu 2,341 sehingga jika hasil 

DW 1,659 sampai 2,341 maka tidak terjadi autokorelasi. Pada 

penelitian ini didapat Durbin Watson sebesar 2,012, karena 2,012 

terletak diantara 1,659 - 2,341 maka tidak terjadi autokorelasi. 

4.1.3 Analisis Regresi Berganda 

 Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear 

berganda melalui program SPSS dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Model 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program spss 16. Hasil 

perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Coefficientsa

-.169 1.914 -.088 .930

-.628 .296 -.168 -2.125 .035

4.265 .990 .343 4.309 .000

-.610 .099 -.415 -6.166 .000

(Constant)

Inf lasi

Suku

Bunga

Book

Value

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Harga Sahama. 

 

 Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 

 Y = -0,169 – 0,628 X1 + 4,265 X2 – 0,610X3 

 Dari tabel 4.2 dari persamaan regresi diatas, maka dapat dianalisa sebagai 

berikut : 

a. Konstanta (α) = – 0,169 menunjukan bahwa jika inflasi, suku bunga 

dan book value ditiadakan maka besarnya harga saham = - 0,169. 

b. Koefisien b1 = – 0,628, yang berarti bahwa setiap peningkatan inflasi 

sebesar 1 satuan akan diikuti oleh penurunan harga saham sebesar  

0,628. 

c. Koefisien b2 = 4,265, yang berarti bahwa setiap peningkatan suku 

bunga sebesar 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan harga saham 

sebesar 4,265 satuan. 

d. Koefisien b3 = – 0,610, yang berarti bahwa setiap peningkatan inflasi 

sebesar 1 satuan akan diikuti oleh penurunan harga saham sebesar  

0,610 satuan. 



57 
 

 

4.1.4 Uji t (Uji Parsial) 

 Hasil uji t untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara Inflasi, Suku Bunga, Book Value terhadap harga saham secara 

parsial, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 

Variabel T hitung Sig. 

Inflasi - 2,125 0,035 

Suku Bunga           4, 309 0,000 

Book Value - 6,166 0,000 

 Sumber : Data yang telah diolah (2013) 

 Hasil uji T yang didapat, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t test H1 diperoleh angka - 2,125 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,035, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 0,05, 

maka terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara inflasi terhadap 

harga saham. 

2. Hasil uji t test H2 diperoleh angka 4,309 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil α = 0,05, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga terhadap harga 

saham. 

3. Hasil uji t test H3 diperoleh angka – 6,166 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil α = 0,05, maka 

terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara Book Value terhadap 

harga saham. 
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4.2 Pembahasan 

  Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan 

secara keseluruhan yang diperoleh dari analisis deskriptif dan analisis 

kualitatif. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa inflasi berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini tampak dari hasil nilai t 

hitung lebih kecil dari t tabel yaitu - 2,125 < 2,0227 ( lampiran X gambar T 

tabel), dapat pula dilihat dari signifikansi hitung lebih kecil dari α = 0,05 , 

yaitu 0,035 < 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan inflasi 

akan diikuti oleh penurunan harga saham. 

  Terjadinya inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya 

produksi. Biaya produksi yang tinggi menyebabkan harga jual barang - 

barang produksi naik. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat. 

Menurunnya daya beli masyarakat mengakibatkan menurunnya penjualan 

perusahaan yang berimbas pada menurunnya keuntungan perusahaan. 

Seperti diketahui bahwa, keuntungan perusahaan adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham. Jika 

keuntungan perusahaan kecil, investor cenderung enggan untuk 

menanamkan modalnya, sehingga harga saham mengalami penurunan akibat 

kurangnya permintaan terhadap saham tersebut. 
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  Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya dari 

Permana dan Sularto (2008 : 108) yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Serta Efni (2009 : 11) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan dari tingkat 

inflasi terhadap harga saham perusahaan real estate dan property di BEI. 

  Hasil penelitian selanjutnya menunjukan bahwa suku bunga 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

tampak dari hasil nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,309 < 2,0227 

(lampiran X gambar T tabel), dapat pula dilihat dari signifikansi hitung 

lebih kecil dari α = 0,05 , yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa 

adanya peningkatan suku bunga akan diikuti oleh peningkatan harga saham. 

  Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 

terdahulu yang sebagian besar menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Al- Shubiri (2010 : 142) yang menyatakan bahwa suku bunga 

berpengaruh yang negatif signifikan terhadap harga saham. Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Jawaid dan Ul Haq (2012 : 159) yang menyatakan 

bahwa suku bunga berpengaruh yang negatif signifikan terhadap harga 

saham. 

  Menurut Chandra (2012), ketika terjadi penurunan BI Rate, bank 

tidak serta merta ikut melakukan adjustment kepada bunga tabungan, 

deposito dan bunga  kredit. Terbukti masih banyak suku bunga kredit yang 
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diturunkan jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu penurunan BI 

Rate dengan  rentang  waktu  berbulan  bulan.  Suku  bunga  kredit,  merupa

kan bagian penting dari perbankan karena sebenarnya dari sinilah perbankan 

mendapatkan keuntungan. Jika perbankan tidak menyalurkan kredit kepada 

masyarakat, bank tidak bisa mendapatkan gain per kuartal yang 

selalu  naik   dengan  eksponensial. Justru, jika suku bunga kredit 

diturunkan, memiliki dampak efek positif dan negatif. Efek positif adalah 

perusahaan akan mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah 

sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk meminjam dalam skala besar. 

Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih baik untuk memperoleh 

keuntungan. Tetapi efek negatif yang mengintai sebenarnya adalah 

perbankan akan mengalami pengurangan laba dari bunga kredit. Walaupun 

tetap mendapatkan gain, gain yang dihasilkan tidak akan sebesar 

sebelumnya sehingga saham perbankan akan dilepas oleh investor yang 

memanfaatkan momentum tersebut. 

  Selain itu, mungkin juga investor memiliki alasan lain yang kuat 

(di luar faktor suku bunga) ketika tidak tertarik pada investasi saham meski 

pada saat itu keadaan suku bunga SBI yang menurun. Keputusan investasi 

melibatkan faktor teknis dan psikologis dari investor itu sendiri sehingga 

tidak selamanya teori yang ada selalu terbukti. 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa book value berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini tampak dari hasil nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu - 6,166 < 2,0227. Dapat pula dilihat dari 
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signifikansi hitung lebih kecil dari α = 0,05 , yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini 

menjelaskan bahwa adanya peningkatan book value akan diikuti oleh 

penurunan harga saham. 

  Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya dari 

Ozlen dan Ergun (2012 : 115) yang menyatakan bahwa Book Value 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Book Value 

(nilai/harga buku per lembar saham) pada dasarnya mewakili jumlah 

aset/ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. 

  Burstalher and Dichev (2002) dalam Chen dan Zhang (2003) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa nilai ekuitas secara umum tidak 

berhubungan dengan variabel – variabel bebas yang diteliti yaitu earning, 

book value dan probability (ROE). Hal ini karena tidak adanya hubungan 

yang saling menguntungkan antara faktor – faktor bebas sehingga terjadi 

pengaruh negatif dalam studi empiriknya. Hasil dari penelitian Stella (2009) 

dalam Meythi & Mathilda (2012 : 3), menunjukkan bahwa BV memiliki 

pengaruh negatif yang paling signifikan terhadap harga pasar saham yang 

berarti investor mempertimbangkan bahwa suatu saham dengan rasio PBV 

yang rendah merupakan investasi yang aman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga dan Book Value terhadap harga saham pada perusahaan – perusahaan 

yang terdaftar dalam Indeks LQ45 diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa inflasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Jika inflasi 

meningkat maka harga saham akan menurun, begitu pula sebaliknya. 

5. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa suku 

bunga berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Jika suku 

bunga meningkat maka harga saham akan meningkat pula, begitupun 

sebaliknya. 

6. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Book 

Value berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Jika Book 

Value meningkat maka harga saham akan menurun, begitu pula 

sebaliknya. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, diharapkan untuk mempelajari lebih banyak lagi 

referensi tentang faktor yang mempengaruhi harga saham dan tidak 

hanya bertumpu pada hasil penelitian ini. Karena penelitian ini terbatas 

pada tiga variabel dan hanya mengkaji perusahaan dalam indeks LQ45. 

2. Bagi investor dan calon investor apabila ingin melakukan investasi 

sebaiknya memperhatikan faktor mikro dan makro ekonomi, 

khususnya untuk Inflasi, Suku Bunga dan, Book Value  karena 

berdasarkan hasil penelitian ini Inflasi dan Book Value  tersebut 

berpengaruh negatif signifikan serta Suku Bunga berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap harga saham. Investor diharapkan lebih 

cermat dalam mempertimbangkan keputusan investasinya, tidak hanya 

kinerja dari perusahaan tetapi juga faktor makroekonomi yang cukup 

mempengaruhi keadaan pasar modal. 

3. Bagi perusahaan, sebelum melakukan kebijakan untuk menjual saham 

atau kebijakan operasional lainnya perusahaan dapat menggunakan 

informasi terkait tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Book Value sebagai 

pertimbangan agar manajemen tidak salah menentukan kebijakan 

perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

sehingga dapat menarik minat investor. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya 
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menggunakan tiga variabel bebas dengan periode selama empat tahun, 

sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

bebas lain, baik variabel kinerja serta variabel makro ekonomi seperti 

kurs dan nilai tukar. Tidak hanya itu, peneliti juga dapat menambah 

jumlah sampel perusahaan dan periode penelitian sehingga penelitian 

baru tersebut lebih mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi 

harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al - Shubiri, Faris Nasif. 2010. “Analysis the Determinants of Market Stock Price 

Movements: An Empirical Study of Jordanian Commercial Banks”. Dalam  

International Journal of Business and Management Vol. 5, No. 10. 

Amman : Amman Arab University 

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2003. Pengantar Pasar Modal. Jakarta : Rineka 

Cipta. 

Bodie, Kane, Marcus. 2006. Investasi Buku 2. Terjemahan Zuliani Dalimunthe 

dan budi Wibowo. Jakarta : Salemba 4 

Bank Sentral Republik Indonesia. 2012. Data BI Rate dan Inflasi. 

www.bi.go.id/web/id/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/. (28 April 2013) 

Chandra , Derwin. 2012. Investasi : Hubungan Harga Saham Dengan Suku Bunga 

BI  Rate.  http://ngobrol-investasi.blogspot.com/2012/02/investasi-

hubungan-harga-saham-dengan.html. (22 Mei 2013)  

 Chen, Peter and Zhang. 2003. “Profitability Earnings, Book Value in Equity 

Valuation : A Geometric View and Empirical Evidence”. Hal 1 – 60. 

Hongkong : University of Science and Technology Clear Water Bay 

Kowloon. 

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2006. Pasar  Modal Di Indonesia 

Pendekatan Tanya Jawab Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.  

Efni, Yulia. 2009. “Pengaruh Suku Bunga Deposito, SBI, Kurs Dan Inflasi 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate Dan Property Di BEI”. 

Dalam Jurnal Ekonomi, Volume 17 no (01) Issn 0853 – 7593. Pekanbaru : 

Universitas Riau 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

19. Semarang : BP UNDIP. 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/
Derwin.%202012.%20Investasi%20:%20Hubungan%20Harga%20Saham%20Dengan%20Suku%20Bunga%20BI��Rate.��http:/ngobrol-investasi.blogspot.com/2012/02/investasi-hubungan-harga-saham-dengan.html.%20(22%20Mei%202013)
Derwin.%202012.%20Investasi%20:%20Hubungan%20Harga%20Saham%20Dengan%20Suku%20Bunga%20BI��Rate.��http:/ngobrol-investasi.blogspot.com/2012/02/investasi-hubungan-harga-saham-dengan.html.%20(22%20Mei%202013)
Derwin.%202012.%20Investasi%20:%20Hubungan%20Harga%20Saham%20Dengan%20Suku%20Bunga%20BI��Rate.��http:/ngobrol-investasi.blogspot.com/2012/02/investasi-hubungan-harga-saham-dengan.html.%20(22%20Mei%202013)
Derwin.%202012.%20Investasi%20:%20Hubungan%20Harga%20Saham%20Dengan%20Suku%20Bunga%20BI��Rate.��http:/ngobrol-investasi.blogspot.com/2012/02/investasi-hubungan-harga-saham-dengan.html.%20(22%20Mei%202013)


66 
 

 

Halim, Abdul.  2005.  Analisis Investasi . Jakarta : Salemba Empat 

Hartono, Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : 

BPFE. 

Horne, James Van C dan John M. Wachowicz JR. 2007. Prinsip – Prinsip 

Manajemen Keuangan Buku 1. Terjemahan Dewi Fitria dan Denny Arnos 

Kwary. Jakarta: Salemba Empat. 

Jawaid, Syed Tehseen dan  Anwar Ul Haq. 2012. “Effects Of Interest Rate, 

Exchange Rate And Their Volatilities On Stock Prices: Evidence From 

Banking Industry Of Pakistan”. Dalam Theoretical and Applied 

Economics Volume XIX (2012), No. 8(573), pp. 153-166. Karachi : Iqra 

University. 

Keown, Arthur J., David F. Scott Jr, John D. Martin, J. William Petty. 2000. 

Dasar – Dasar  Manajemen Keuangan Buku 2 Terjemahan Chaerul D. 

Djakman dan Dwi Sulistyorini. Jakarta : Salemba empat. 

Meythi dan Mariana Mathilda. 2012. “Pengaruh Price Earnings Ratio dan Price 

To Book Value terhadap Return Saham Indeks LQ 45 (Perioda 2007-

2009)”. Dalam Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-21, ISSN: 2085-

8698. Bandung : Universitas Kristen Maranatha 

Mishkin, Frederic S. 2008. Ekonomi, Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan 

Buku 1 Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta : 

Salemba Empat. 

Moazzami, Bakhtiar. 2010. “ Stock Prices And Inflation: Evidence From 12 

Developed & Emerging Economies”.Dalam International Business & 

Economics Research Journal – November 2010 Volume 9, Number 11. 

Canada :  Lakehead University. 

Ozlen, Serife dan Ugur Ergun. 2012. “Internal Determinants of the Stock Price 

Movements on Sector Basis”. Dalam International Research Journal of 



67 
 

 

Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 92 Page 111-117. 

Sarajevo:  International Burch University. 

Permana, Yogi dan Lana Sularto.  2008. “Analisis Pengaruh Fundamental 

Keuangan, Tingkat Bunga SBI Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan 

Harga Saham”. Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13 Hal 103 – 111. 

Jakarta : Universitas Gunadarma. 

Raharjo, Sugeng. 2010. “Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs Rupiah, Dan Tingkat Suku 

Bunga Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia”. Dalam Jurnal 

Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Vol 18, No 13. Surakarta : STIE “AUB”  

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2.  Terjemahan 

Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat. 

Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

Suhardi, Deddy A. 2007. “Pergerakan Harga Saham Sektor Properti Bursa Efek Jakarta 

Berdasarkan Kondisi Profitabilitas, Suku Bunga Dan Beta Saham”. Dalam Jurnal 

Organisasi dan Manajemen Vol. 3 No. 2 Hal 89-103. Jakarta : Universitas 

Terbuka. 

Suharyadi, dan Purwanto S.K. 2009. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan 

Modern Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 

Toly, Agus Ariyanto. 2009.” Analyzing Accounting Ratios as Determinants of the 

LQ45 Stock Prices Movements in Indonesia Stock Exchange During the 

Period of 2002-2006”. Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 11, 

No. 2, Hal. 76-87. Jakarta : Universitas Kristen Petra. 

Weston, Fred J., dan Thomas E. Copeland. 1996. Manajemen Keuangan Buku 2 

Terjemahan Yohannes Lamarto. Jakarta: Erlangga. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

l



68 
 

 

LAMPIRAN 1 

Rekapitulasi Data HubunganInflasi, Suku Bunga Dan 

BVTerhadapPergerakan Harga SahamPada Perusahaan Yang 

TermasukDalam DaftarIndeks LQ45 Tahun 2008-2011 

 

No Nama Perusahaan Tahun  Inflasi 

(%) 

Suku 

Bunga 

(%) 

BV 

(Rp) 

Harga 

Saham 

(Rp) 

1. PT. Astra Argo Lestari 

Tbk 

2008 11.06 9.25 3,274.34 9,800 

2009 2.78 6.50 3,953.89 22,750 

2010 6.96 6.50 4,579.59 26,200 

2011 3.79 6.00 5,350.81 21,700 

2.  PT. Adaro Energi Tbk 2008 11.06 9.25 437.98 485 

2009 2.78 6.50 545.39 1,730 

2010 6.96 6.50 580.77 2,550 

2011 3.79 6.00 692.37 1,770 

3. PT. AKR Corporindo 

Tbk 

2008 11.06 9.25 514.57 683 

2009 2.78 6.50 554.78 1,109 

2010 6.96 6.50 629.17 1,730 

2011 3.79 6.00 935.30 3,025 

4. PT. Aneka Tambang 

(Persero) Tbk 

2008 11.06 9.25 845.33 1,090 

2009 2.78 6.50 854.32 2,200 

2010 6.96 6.50 1,004.37 2,450 

2011 3.79 6.00 1,129.33 1,620 

5. PT. Astra International 

Tbk 

2008 11.06 9.25 8,171.22 1,055 

2009 2.78 6.50 9,854.37 3,470 

2010 6.96 6.50 12,180.25 5,455 

2011 3.79 6.00 18,733.04 7,400 

6. PT. Alam Sutera 

Realty Tbk 

2008 11.06 9.25 102.45 50 

2009 2.78 6.50 107.90 105 

2010 6.96 6.50 123.62 295 

2011 3.79 6.00 156.01 460 

7. PT. Bank Central 

AsiaTbk 

2008 11.06 9.25 944.20 3,250 

2009 2.78 6.50 1,129.86 4,850 

2010 6.96 6.50 1,383.40 6,400 

2011 3.79 6.00 1,704.62 8,000 

8. PT. Bank Negara 

Indonesia(Persero) Tbk 

2008 11.06 9.25 1,010.29 680 

2009 2.78 6.50 1,253.35 1,980 

2010 6.96 6.50 1,775.98 3,875 

2011 3.79 6.00 2,029.26 3,800 

9. PT. Bank  Rakyat 

Indonesia Tbk 

2008 11.06 9.25 1,813.89 4,575 

2009 2.78 6.50 2,210.68 7,650 

2010 6.96 6.50 2,973.19 10,500 

2011 3.79 6.00 2,019.54 6,750 

10. PT. Bank Danamon  

Indonesia Tbk 

2008 11.06 9.25 2,152.45 3,100 

2009 2.78 6.50 2,096.47 4,550 

2010 6.96 6.50 1,883.79 5,700 

2011 3.79 6.00 2,191.93 4,100 

11. PT. Bhakti Investama 2008 11.06 9.25 6,695.29 199 
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Tbk 2009 2.78 6.50 667.75 199 

2010 6.96 6.50 186.75 163 

2011 3.79 6.00 407.40 295 

12. PT. Sentul City Tbk 2008 11.06 9.25 231.23 66 

2009 2.78 6.50 227.86 97 

2010 6.96 6.50 143.88 109 

2011 3.79 6.00 146.34 265 

13. PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

2008 11.06 9.25 1,459.60 2,025 

2009 2.78 6.50 1,674.23 4,700 

2010 6.96 6.50 1,978.56 6,500 

2011 3.79 6.00 2,685.19 6,750 

14. PT. Bakrie & Brothers 

Tbk 

2008 11.06 9.25 79.85 50 

2009 2.78 6.50 53.43 85 

2010 6.96 6.50 114.08 65 

2011 3.79 6.00 43.27 51 

15. PT. Borneo Lumbung 

Energy & Metal Tbk 

2008 11.06 9.25 - - 

2009 2.78 6.50 - - 

2010 6.96 6.50 371.77 1,340 

2011 3.79 6.00 479.51 830 

16. PT. Bumi Serpong 

Damai Tbk 

2008 11.06 9.25 189.76 95 

2009 2.78 6.50 213.99 880 

2010 6.96 6.50 350.48 900 

2011 3.79 6.00 471.92 980 

17. PT. Bumi Resources 

Tbk 

2008 11.06 9.25 889.87 910 

2009 2.78 6.50 715.09 2,425 

2010 6.96 6.50 699.16 3,025 

2011 3.79 6.00 513.52 2,175 

18. PT. BW Plantation Tbk 2008 11.06 9.25 - 520 

2009 2.78 6.50 224.29 1,290 

2010 6.96 6.50 279.60 1,120 

2011 3.79 6.00 352.80 1,480 

19. PT. Charoen Pokphand 

Indonesia Tbk 

2008 11.06 9.25 401.97 435 

2009 2.78 6.50 892.97 2,250 

2010 6.96 6.50 2,718.89 1,840 

2011 3.79 6.00 377.45 2,150 

20. PT. Bakrieland 

DevelopmentTbk 

2008 11.06 9.25 226.33 72 

2009 2.78 6.50 233.10 193 

2010 6.96 6.50 200.95 157 

2011 3.79 6.00 273.10 119 

21. PT. Energy Mega 

Persada  Tbk 

2008 11.06 9.25 257.71 84 

2009 2.78 6.50 120.92 193 

2010 6.96 6.50 144.27 157 

2011 3.79 6.00 151.28 119 

22. PT. XL Axiata Tbk 2008 11.06 9.25 607.60 950 

2009 2.78 6.50 1,034.69 1,930 

2010 6.96 6.50 1,376.95 5,300 

2011 3.79 6.00 1,607.37 4,525 

23. PT. Gudang Garam  

Tbk 

2008 11.06 9.25 8,065.78 4,250 

2009 2.78 6.50 9,511.80 21,550 

2010 6.96 6.50 11,016.73 40,000 

2011 3.79 6.00 12,759.77 62,050 

24. PT. Harum Energy Tbk 2008 11.06 9.25 - - 

2009 2.78 6.50 - - 
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2010 6.96 6.50 851.30 9,000 

2011 3.79 6.00 1,317.40 6,850 

25. PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk 

2008 11.06 9.25 - - 

2009 2.78 6.50 - - 

2010 6.96 6.50 1,529.69 4,657 

2011 3.79 6.00 1,836.71 5,200 

26. PT. Vale Indonesia 

Tbk 

2008 11.06 9.25 1,676.04 1,930 

2009 2.78 6.50 1,501.20 3,650 

2010 6.96 6.50 1,517.82 4,875 

2011 3.79 6.00 1,614.56 3,200 

27. PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

2008 11.06 9.25 967.92 930 

2009 2.78 6.50 1,156.61 3,550 

2010 6.96 6.50 1,911.60 4,875 

2011 3.79 6.00 3,600.08 4,600 

28. PT. Indika Energy Tbk 2008 11.06 9.25 1,001.24 1,090 

2009 2.78 6.50 1,023.96 2,225 

2010 6.96 6.50 1,044.40 4,875 

2011 3.79 6.00 1,483.46 2,175 

29. PT. Intraco Penta Tbk 2008 11.06 9.25 760.69 234 

2009 2.78 6.50 827.43 690 

2010 6.96 6.50 953.80 2,450 

2011 3.79 6.00 248.50 590 

30. PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk 

2008 11.06 9.25 2,309.06 4,600 

2009 2.78 6.50 2,901.40 13,700 

2010 6.96 6.50 3,552.45 15,950 

2011 3.79 6.00 4,274.10 17,050 

31. PT. Indo Tambang 

Raya Megah Tbk 

2008 11.06 9.25 5,915.04 10,500 

2009 2.78 6.50 6,574.20 31,800 

2010 6.96 6.50 5,729.01 50,700 

2011 3.79 6.00 8,673.79 38,650 

32. PT. Jasa Marga 

(Persero) Tbk 

2008 11.06 9.25 966.47 910 

2009 2.78 6.50 1,056.38 1,810 

2010 6.96 6.50 1,138.24 3,425 

2011 3.79 6.00 1,358.86 4,200 

33. PT. Kawasan Industri  

Jababeka Tbk 

2008 11.06 9.25 115.38 50 

2009 2.78 6.50 116.57 119 

2010 6.96 6.50 121.08 120 

2011 3.79 6.00 176.70 190 

34. PT.Kalbe Farma Tbk 

 

2008 11.06 9.25 356.68 400 

2009 2.78 6.50 424.42 1,300 

2010 6.96 6.50 529.12 3,250 

2011 3.79 6.00 641.58 3,400 

35. PT. Lippo Karawaci 

Tbk 

2008 11.06 9.25 260.11 800 

2009 2.78 6.50 282.46 510 

2010 6.96 6.50 356.48 680 

2011 3.79 6.00 407.71 660 

36. PT. PP London 

Sumatra Indonesia Tbk 

 

2008 11.06 9.25 2,342.90 2,925 

2009 2.78 6.50 2,794.62 8,350 

2010 6.96 6.50 3,337.39 12,850 

2011 3.79 6.00 855.86 2,250 

37. PT. Perusahaan Gas 

Negara (Persero) Tbk 

2008 11.06 9.25 308.06 1,860 

2009 2.78 6.50 483.97 3,900 

2010 6.96 6.50 572.10 4,425 
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2011 3.79 6.00 708.90 3,175 

38. PT. Tambang Batubara 

Bukit Asam Tbk 

2008 11.06 9.25 1,735.20 6,900 

2009 2.78 6.50 2,474.41 17,250 

2010 6.96 6.50 2,763.18 22,950 

2011 3.79 6.00 3,543.63 17,350 

39. PT. Semen Gresik Tbk 

 

2008 11.06 9.25 425.45 4,175 

2009 2.78 6.50 560.82 7,550 

2010 6.96 6.50 612.53 9,450 

2011 3.79 6.00 667.72 11,450 

40. PT. Timah (Persero) 

Tbk 

2008 11.06 9.25 7,591.03 1,080 

2009 2.78 6.50 681.51 2,000 

2010 6.96 6.50 835.04 2,750 

2011 3.79 6.00 913.53 1,670 

41. PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk 

2008 11.06 9.25 1,072.09 6,900 

2009 2.78 6.50 1,934.02 9,450 

2010 6.96 6.50 2,203.31 7,950 

2011 3.79 6.00 3,024.85 7,050 

42. PT. Trada Maritime 

Tbk 

2008 11.06 9.25 5.00 50 

2009 2.78 6.50 11.44 530 

2010 6.96 6.50 12.11 620 

2011 3.79 6.00 14.87 990 

43. PT. Bakrie Sumatera  

 

2008 11.06 9.25 652.11 260 

2009 2.78 6.50 704.82 580 

2010 6.96 6.50 613.73 390 

2011 3.79 6.00 661.78 285 

44. PT. United Tractors 

Tbk 

2008 11.06 9.25 3,345.96 4,400 

2009 2.78 6.50 4,161.17 15,500 

2010 6.96 6.50 4,850.30 23,800 

2011 3.79 6.00 7,373.45 26,350 

45. PT. Unilever Indonesia 

Tbk 

2008 11.06 9.25 352.84 7,800 

2009 2.78 6.50 406.33 11,050 

2010 6.96 6.50 485.30 16,500 

2011 3.79 6.00 530.20 18,800 
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LAMPIRAN 2 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

Regression Standardized 

Residual

3210-1-2-3

Fr
eq

ue
nc

y

25

20

15

10

5

0

Histogram

Dependent Variable: Harga Saham

Mean =-5.37E-

15


Std. Dev. =0.

991


N =164

 

 

Descriptive Statistics

1.9390 1.88778 164

1.0741220 .71235383 164

1.2685 .19627 164

4.4009 1.16322 164

Harga Saham

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Mean Std. Dev iation N

 

 

 



73 
 

 

LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficientsa

-.169 1.914 -.088 .930

-.628 .296 -.168 -2.125 .035

4.265 .990 .343 4.309 .000

-.610 .099 -.415 -6.166 .000

(Constant)

Inf lasi

Suku

Bunga

Book

Value

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Harga Sahama. 
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LAMPIRAN 4 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

Observed Cum Prob

1.00.80.60.40.20.0

Ex
pe

cte
d C

um
 P

ro
b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual

Dependent Variable: Harga Saham

 

 

One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test

164

.0000000

1.64792750

.062

.050

-.062

.790

.561

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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LAMPIRAN 5 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

1. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa

.607 1.646

.608 1.646

.997 1.003

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Harga Sahama. 
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2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Regression Standardized Predicted Value

43210-1-2

Re
gr

es
si

on
 S

tu
de

nt
iz

ed
 R

es
id

ua
l

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: Harga Saham

 
 

 

 

Uji Glejser 

 

Coefficientsa

.796 .602 1.322 .188

.068 .130 .053 .523 .602

.467 .471 .100 .992 .323

.007 .062 .009 .111 .912

(Constant)

Inf lasi

Suku Bunga

Book Value

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbResa. 
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3. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summ aryb

3 160 .000 2.012

Model

1

df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics Durbin-

Watson

Dependent Variable: Harga Sahamb. 
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LAMPIRAN 6 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

 

ANOVAb

201.934 3 67.311 21.405 .000a

503.150 160 3.145

705.083 163

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Book Value, Inf las i, Suku Bungaa. 

Dependent Variable: Harga Sahamb. 
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LAMPIRAN 7 

 

Hasil Uji T ( Uji Parsial) 

Coefficientsa

-.169 1.914 -.088 .930

-.628 .296 -.168 -2.125 .035

4.265 .990 .343 4.309 .000

-.610 .099 -.415 -6.166 .000

(Constant)

Inf lasi

Suku

Bunga

Book

Value

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Harga Sahama. 

 

 

Variabel T hitung Sig. 

Inflasi - 2,125 0,035 

SukuBunga           4, 309 0,000 

Book Value - 6,166 0,000 
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LAMPIRAN 8 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summ aryb

.535a .286 .273 1.77333 1.305

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Book Value, Inf lasi, Suku Bungaa. 

Dependent Variable: Harga Sahamb. 

 

 


