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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan kegiatan investasi ini telah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Hal itu seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat 

tentang bagaimana praktek berinvestasi secara optimal serta didukung dengan 

kondisi perekonomian dalam negeri yang cukup stabil. Bentuk investasi yang 

juga cukup menarik perhatian para investor saat ini adalah pada aset finasial 

menurut syariah islam. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan 

investasi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satunya ialah 

berinvestasi dengan pembelian saham yang dapat dilakukan dipasar modal 

syariah
1
. 

Langkah awal perkembangan transaksi awal perkembangan transaksi 

saham syariah pada pasar modal Indonesia tercatat dengan hadirnya Indeks 

Syariah atau biasa disebut Jakarta Islamic Indeks (JII). Jakarta Islamic Indeks 

(JII) sendiri merupakan kelompok saham yang memenuhi kriteria investasi 

syariah islam dalam pasar modal Indonesia. Saham syariah yang menjadi 

kontituen JII terdiri dari 30 saham yang merupakan saham-saham syariah 

paling liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Walaupun masih 

terbilang baru dalam industri pasar modal pada tahun 2014 kemarin kinerja 

Jakarta Islamic Indeks (JII) cukup menjanjikan, hal tersebut dapat terlihat dari 

                                                           
1
Manan,  2011. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah 

di Indonesia. Jakarta: PT Kencana.hlm.34 
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pergerakan indeks harga saham syariah dan juga pertumbuhan kapitalisasi JII 

yang pada kurun waktu 4 tahun terkahir cendrung terus mengalami 

peningkatan
2
. 

Peningkatan laba oleh perusahaan dapat ditempuh dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan berinvestasi pada pasar modal.  Kegiatan investasi 

merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih asset selama 

periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh pendapatan atau 

peningkatan atas nilai investasi awal (modal) yang bertujuan untuk 

memaksimalkan hasil (return) yang diharapkan dalam batas risiko yang dapat 

diterima untuk tiap investor. Namun banyak hal yang harus dipertimbangkan 

dalam memilih saham yang akan diinvestasikan. Tujuan utama dari aktivitas di 

pasar modal adalah untuk memperoleh keuntungan (return).   

Secara umum Nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar AS yaitu apabila 

suatu barang ditukar dengn barang lain tentu didalamnya terdapat 

perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya 

merupakan semacam harga didaalam pertukaran tersebut. Demikian pula 

pertukaran antara dua mata uang tersebut, perbandingan inilah yangsering 

disebut kurs (exchange rate)
3
 

Dalam dunia saham pastinya ada tempat penanaman modal yang disebut  

pasar modal. Pasar modal  merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari 

                                                           
2
Ibid, hal 72 

3
Nopirin, 2013. Ekonomi Moneter. Buku I edisi ke empat, Yogyakarta: Ruz  

Media.hlm.80 
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dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga 

merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung 

dengan cara menanam dana kedalam perusahaan yang sehat dan baik 

pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan 

modal dan akumulasi dana pembiayaan suatu perusahaan atau emiten. 

Para investor menggunakan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan 

yang diharapkan, baik melalui analisis sendiri terhadap perilaku perdagangan 

saham, maupun dengan memanfaatkan saran yang diberikan oleh para analis 

pasar modal seperti broker, dealer,manajer investasi dan lain-lain. Obyek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Properti yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

Sektor ini dipilih menjadi obyek penelitian karena sektor ini telah 

mengalami perkembangan yang cukup baik di era modern seperti ini dan mulai 

menunjukkan kontribusinya pada pertumbuhan perekonomian Hal ini ditandai 

dengan maraknya pembangunan perumahan, apartemen, perkantoran dan 

perhotelan. Disamping itu, perkembangan sektor properti juga dapat dilihat 

dari menjamurnya real estate di kota-kota besar. Dari perspektif makro 

ekonomi, industri properti memiliki cakupan usaha yang amat luas sehingga 

bergairahnya bisnis properti pada gilirannya akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Properti juga menjadi 

indikator penting kesehatan ekonomi sebuah negara. Sebab, industri ini yang 
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pertama memberi sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian sebuah 

negara
4
. Hal ini terlihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 1.1 

Grafik Indeks Sektor Properti dan Real Estate 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2015 

 

Selain volatisitas harga saham yang tinggi, sektor properti juga sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro. Ekspansi bisnis properti 

begitu tinggi, pembangunan ruko, apartemen, mal dan pusat perbelanjaan 

mengalami perkembangan yang signifikan, tak hanya di Jakarta namun juga 

dibeberapa kota-kota besar,kita lihat saja dari Grafik di atas harga saham 

properti yang yang dalam stiap pembukaan dan penutupan nya selalu 

mengalami peningkatan ini bearti menunjukan bahwa properti sangat diminati 

oleh kaum Investor yang tertarik untuk membeli saham Properti
5
. 

Berdasarkan pengamatan Pusat Studi Properti Indonesia ( PSPI), kondisi 

makro ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bisnis properti. 

                                                           
4
 Ahmad Tohari, 2010. Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar dan 

Jumlah Uang beredar terhadap Indeks Harga Saham. Jakarta: Jurnal  Ekonomi. Vol. 7, N0.3:23-

25 
5
 Ahmad Athobary, 2012 Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga dan GDP terhadap 

Harga Saham. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi. Vol.3, No. 12:76-79. 
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Paling tidaknya ada tiga faktor pemicu bangkitnya kembali bisnis properti pada 

tahun 2014, faktor tersebut adalah stabilnya laju inflasi selama tahun 2014  

pada level 5,5-6,0 persen, tingkat suku bunga KPR sebesar 10-11 persen dan 

menguatnya kurs rupiah pada level Rp. 11.000-12.000/Dollar AS. Setelah 

mengalami penurunan penjualan pada tahun 2013, tampaknya pasar properti 

akan siap bangkit kembali mulai semester 2 tahun 2014. Dari data diatas, akan 

dicari pengaruh kaitan makro ekonomi yaitu nilai tukar dollar terhadap rupiah, 

laju inflasi terhadap indeks harga saham sektor properti
6
.  

Dampak merosotnya nilai tukar rupiah terhadap pasar modal memang 

dimungkinkan, mengingat sebagian besar perusahaan yang go-public di BEI 

mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Disamping itu 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan publik tersebut banyak 

menggunakan bahan yang memiliki kandungan import tinggi. Merosotnya 

rupiah dimungkinkan menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya 

produksi menjadi bertambah besar jika dinilai dengan rupiah.  

Ada dua faktor yang mempengaruhi return suatu investasi yaitu pertama, 

faktor internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur 

permodalannya, struktur hutang perusahaan, dan sebagainya, kedua adalah 

menyangkut faktor eksternal, misalnya pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 

perkembangan sektor industrinya, faktor ekonomi misalnya terjadinya inflasi, 

dan sebagainya. 

                                                           
6
 Sangkayu,  2012. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Indeks  Harga Saham. Bandung: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 14, No. 

8:23-29. 
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Faktor lain yang juga mempengaruhi Indeks Harga Saham adalah inflasi 

pada tahun 2010 inflasi naik kembali pada posisi 6,96% yang diakibatkan oleh 

adanya faktor perkembangan harga komoditas pangan internasional yang juga 

mempengaruhi komoditas di Indonesia dan pada tahun 2013 inflasi kembali 

naik hingga mencapai 8,38% ini diakibatkan oleh naiknya harga  bahan bakar 

minyak (BBM) yang berdampak pada harga komoditas menjadi naik yang 

merambah kepada berbagai faktor sehingga inflasi naik
7
.  

Pola perilaku harga saham menentukan pola return yang diterima dari 

saham tersebut. Harga saham tidak hanya dipengaruhi profit perusahaan semata 

tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi, politik, dan keuangan suatu negara. 

Variabel makro yang mempengaruhi misalnya nilai tukar dan inflasi. Untuk 

berinvestasi dalam bentuk sekuritas saham, seorang investor yang rasional akan 

menginvestasikan dananya dengan memilih saham-saham yang efisien, yang 

dapat memberikan returnmaksimal dengan tingkat risiko tertentu atau 

returntertentu dengan risiko yang seminimal mungkin. Harga saham bisa naik 

bisa pula turun. Hal ini yang perlu disadari oleh para pemodal. Analisis 

terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham, 

risiko yang ditanggung pemodal, merupakan faktor yang akan mempengaruhi 

perkembangan pasar modal
8
.   

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan 

investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat 

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

                                                           
7
Ahmad Jamli, 2011. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: Erlangga.hlm.45 

8
 Samsul, Muhammad.  2012. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. 

Jakarta:Erlangga.hlm.20. 
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maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk 

meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat 

biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan 

jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan 

mengurangi pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada 

kinerja perusahaan yang tercermin pula oleh turunnnya return saham
9
.  

Banyak penelitian terdahulu yang mengungkap fenomena tentang Nilai 

tukar rupiah,  laju inflasi, suku bunga dan PDB terhadap Indeks Harga Saham 

seperti yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsi (2010) 

menunjukan hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar berpengaruh 

negatif terhadap saham
10

. Nurdin (2011), mengemukakan hasil penelitian 

bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh 

terhadap resiko investasi saham
11

. Disisi lain, Utami dan Rahayu (2011) 

hasilnya menunjukan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar atau 

berpengaruh positif terhadap saham.  

Sedangkan hasil temuan Almilla (2010) Menyatakan bahwa makin tinggi 

inflasi akan dapat mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan tersebut. 

Park (2010) juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga 

saham dan inflasi. Sedangkan Sangkayu (2011) yang meneliti antara kaitan 

veriabel ekonomi makro, indeks harga saham, PDB, laju inflasi dan suku bunga 

                                                           
9
Ibid, hlm. 60 

10
 Hardiningsih. 2010. Pengaruh  Faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi terhadap 

Return saham pada Perusahaan di BEI studi kasus basic industry. Bandung:: Jurnal Ekonomi. 

Vol. 8,  No. 3:34-60. 
11

 Nurdin. 2011. Pengaruh ROA,ROE Terhadap Indeks Harga Saham. Yogyakarta: Jurnal 

Ekonomi. Vol. 5, No. 34:56-70. 
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terhadap harga saham menemukan bahwa hanya PDB yang berpengaruh positif 

terhadap harga saham sedangkan variabel lainnya berpengaruh negatif terhadap 

harga saham
12

.    

Melihat fenomena  yang telah dipaparkan diatas  maka saya tertarik untuk  

ikut meneliti kasus perusahaan properti yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Indeks (JII) ini selama periode 2014 hingga 2016, alasan pengambilan indeks 

saham sektor properti karena sektor properti merupakan salah satu saktor yang 

volatilitasnya tinggi dan alasan lain karena properti merupakan sektor yang 

sangat dipengaruhui oleh kondisi makro ekonomi seperti kanaikan suku bunga 

dan laju inflasi yang berdampak pada peningkatan permintaan properti serta 

Indeks Harga Saham sektor Properti ini sangat berkembang, sektor ini 

diprediksi pada tahun 2017 akan mengalami pertumbuhan yang pesat 15-20% 

terutama didorong oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan level 

suku bunga
13

, serta beberapa penelitian terdahulu yang saling bertentangan, 

dengan demikian memperkuat perlunya diajukan penelitian untuk menganalisis 

“ Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham 

Sektor Properti yang Terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks “  

 

 

 

                                                           
12

 Sangkayu,  2012. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Indeks  Harga Saham. Bandung: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 14, No. 

8:23-29. 
13

 Nurdin. 2011.  Pengaruh ROA,ROE Terhadap Indeks Harga Saham. Medan:  Jurnal 

Ekonomi. Vol. 7, No. 5:90-120. 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap indeks harga 

saham sektor  properti yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks? 

2. Bagaimana pengaruh  laju Inflasi terhadap indeks harga saham 

sektor properti di  Jakarta Islamic Indeks? 

3. Bagaimana Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi secara simultan  

terhadap indeks harga saham sektor properti di Jakarta Islamic 

Indeks ? 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup dan objek 

penelitiannya agar tidak terjadi suatu penyimpangan sasaran. Maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Pengaruh Nilai 

tukar dan Laju Inflasi, Suku Bunga dan PDB terhadap Indeks Harga 

saham.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1.  Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap indeks saham sektor properti 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. 

2. Pengaruh laju Inflasi terhadap  saham sektor properti yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Indeks. 

3. Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi secara simultan terhadap indeks 

harga saham sektor properti di Jakarta Islamic Indeks. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

A. Landasan Teori  

1. Nilai Tukar (Kurs) 

Banyak hal mempengaruhi naik turunnya kinerja saham, 

diantaranya faktor makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar uang, dan 

suku bunga sebagaimana yang ditemukan oleh Tirafat (2012). Nilai 

tukar suatu mata uang adalah harga mata uang suatu negara terhadap 

negara asing lainnya, misalnya harga dari satu dollar Amerika saat ini 

Rp. 13.337,38 atau harga satu dollar hongkong adalah Rp.1.500,00 dan 

seterusnya. Harga pada umumnya terkait dengan sejumlah uang, dan 

nilai tukar mata uang bersifat stabil dan bisa labil atau terlalu bergerak 

naik atau turun
14

.  

 Nilai tukar atau lazim juga disebut kurs valuta dalam berbagai 

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

a. Selling  Rate  (kurs  jual),  yakni  kurs  yang  ditentukan  oleh 

suatu  Bank  untuk penjualan  valuta asing tertentu pada saat 

tertentu 

b. Middle  Rate  (kurs  tengah),  adalah  kurs  tengah  antara  kurs 

jual  dan  kurs  beli  valuta  asing  terhadap  mata uang 

                                                           
14

 Samsul, Muhammad.  2012. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: 

Erlangga. 
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nasional,  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Central  pada suatu 

saat tertentu.  

c. Buying  Rate  (kurs  beli),  adalah  kurs  yang  ditentukan  oleh  

suatu  bank  untuk  pembelian valuta asing tertentu pada saat 

tertentu.  

d. Flat  Rate  (kurs  flat),  adalah  kurs  yang  berlaku  dalam  tran

saksi  jual  beli  bank notes  dan  traveller  chaque,  di  mana 

dalam  kurs  tersebut  sudah  diperhitungkan promosi dan  

biaya-biaya lainya.  

Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam 

perekonomiaan terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar 

bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro 

ekonomi yang lain.  

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan 

nilai tukar yaitu pendekatan moneter dan pendekatan pasar. 

Dalam  pendekatan  moneter,  nilai  tukar  mata  uang  di 

definisikan sebagai harga dimana mata uang asing di perjualkan 

belikan terhadap mata uang domestik dan harga tersebut 

berhubungan dengan penawaran dan permintaan uang 

definisikan  sebagai  harga  dimana  mata  uang asing  diperjual bel

ikan  

Naik  turunnya  nilai  tukar  mata  uang  atau  kurs  valuta  

asing  bisa  terjadi  dengan berbagai  cara,  yakni  bisa  dengan 
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cara dilakukan  secara  resmi  oleh  pemerintah  suatu negara  yang 

menganut  sistemmanaged  floating  exchange  rate,  atau  bisa 

juga  karena  tarik  menariknya  kekuatan- kekuatan  penawar dan  

permintaan di dalam pasar (market mechanism)  dan  lazimnya 

perubahan  nilai  tukar  mata  uang  tersebut bisa  terjadi  karena 

empat hal, yaitu:  

a. Depresiasi  (depreciation),  adalah  penurunan  harga  mata  uang 

nasional  berbagai  terhadap  mata  uang  asing  lainnya,  yang 

terjadi  karena  tarik  menariknya kekuatankekuatan supply and 

demand di dalam pasar (market mechanism).  

b. Appresiasi (appreciation),  adalah  peningkatan  harga mata  uang

  nasional terhadap  berbagai  mata  uang  asing  lainnya,  yang 

terjadi karena tarik menariknya  kekuatan kekuatan  supply  dan 

demand  di  dalam  pasar  (market mechanism).  

c. Devaluasi  (devaluation),  adalah  penurunan  harga  mata  uang  

nasional  terhadap berbagai  mata  uang  asing lainnya  yang  

dilakukan  secara  resmi  oleh  pemerintah suatu negara.  

d. Revaluasi  (revaluation),  adalah  peningkatan  harga  mata  uang 

nasional  terhadap  berbagai  mata  uang  asing  lainnya  yang 

dilakukan  secara  resmi  oleh  pemerintah suatu negara
15

.  
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 Sangkayu,  2012. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Indeks  Harga Saham. Bandung: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 14, No. 

8:23-29. 
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2. Inflasi  

a. Pengertian Inflasi  

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan 

tingkat harga barang dan jasa secara terus menerus selama 

kurun waktu tertentu. Defini lain dari inflasi adalah 

kecendrungan dari harga – harga untuk menaikan secara umum 

dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan 

harga dari satu atau dua barang dan jasa tidak disebut inflasi, 

kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagai besar dari harga barang-

barang lain
16

.  

Menurut Sukirno, inflasi didefinisikan sebagai suatu proses 

kenaikan harga-harga yang berlaku dalm suatu 

perekonomian
17

. Sedangkan menurut Tandelin Inflasi 

merupakan kecendrungan terjadinya peningkatan harga-harga 

produk secara keseluruhan
18

. 

Inflasi  didefinisikan  sebagai  suatu  gejala di  mana 

tingkat  harga  umum  mengalami  kenaikan  secara  terus 

menerus.  Berdasarkan definisi  tersebut, kenaikan  tingkat 

harga  umum  (general  price level)  yang terjadi sekali  waktu 

saja, tidaklah dapat  dikatakan  sebagai  inflasi.  Ada  tiga 

                                                           
16

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

Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat.hlm.56 
17

 Sadono Sukirno. 2010. Teori Pengantar Makro Ekonomi.  Jakarta: Rajawali Pers. 
18

 Eduardus Tandelin. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: 

Salemba Empat. 
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komponen  yang  harus  dipenuhi  agar  dapat 

dikatakan  telah  terjadi  inflasi, komponen  tersebut  yaitu:  

a. Adanya kecendrungan harga – harga untuk 

meningkat, yang  berarti bisa  saja  tingkat  harga  

yang  terjadi  pada waktu  tertentu  turun  atau 

naik dibandingkan  dengan  sebelumnya,  tetapi 

tetap  menunjukkan  tendensi  yang meningkat.  

b. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut 

berlangsung   secara  terus  menerus (sustained), 

yang  berarti  bukan  terjadi  pada suatu  waktu 

saja,  akan  tetapi  bisa  beberapa waktu lamanya.  

c. Bahwa tingkat harga yang dimaksud  disini  adalah 

tingkat  harga  secara umum,  yang  berarti  tingkat 

harga  yang mengalami  kenaikan  itu  bukan 

hanya  pada satu  atau  beberapa komoditi  saja, 

akan tetapi  untuk  harga  barang  secara  umum. 

b. Teori – Teori Inflasi  

Teori – teori yang menjelaskan mengenai Inflasi sebagai 

berikut : 

1. Teori Kuantitas  

Menurut teori kuantitas, apabila penawaran uang 

bertambah maka tingkat harga umumjuga akan naik. 

Hubungan langsung antara harga dan kuantitas uang 
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sperti yang digambarkan oleh kuantitas uang 

sederhana dapat digunakan untuk menerangkan 

situasi inflasi.  

2. Teori Keynes 

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena ada 

sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas 

kemampuan ekonominya. Proses inflasi merupakan 

proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-

kelompoksosial yang yang lebih besar dari yang 

disediakan oleh masyarakat tersebut.  

3. Teori Strukturalis  

Teori ini memberikan perhatian besar terhadap 

struktur perekonomian di negara – negara 

berkembang. Inflasi di negara berkembang terutama 

disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. 

Menurut teori ini, kondisi struktur ekonominegara 

berkembang yang dapat menimbulkan inflasi 

adalah: 

a. Ketidakelastisan penerima ekspor. 

b. Ketidakelastisan penawaran atau 

produksi makanan didalam negeri
19

.  
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Inflasi  sangat  terkait  dengan  penurunan  kemampuan 

daya  beli, baik  individu maupun  perusahaan.  Salah  satu 

peristiwa  yang  sangat  penting  dan  dijumpai  di  hampir 

semua  negara  di  dunia  adalah  inflasi.  Didalam  perekonomi

an  ada  kekuatan  tertentu yang menyebabakan  tingkat  harga 

melonjak  sekaligus, tetapi ada kekuatan lain yang 

menyebabkan   kenaikan  tingkat  harga berlangsung  terus 

menerus secara  perlahan. Peristiwa yang cendrung mendorong 

naiknya tingkat harga disebut gejolak inflasi.  

Hanindia (2013) menemukan bahwa tingkat inflasi 

mempengaruhi  secara  signifikan  terhadap  harga  saham. 

Peningkatan  inflasisecara  relatif  merupakansinyal  negatif 

bagi  pemodal  di  pasar  modal.Inflasi  meningkatkan 

pendapatan  dan  biayaperusahaan.  Jika peningkatan biaya  

produksi  lebih  tinggi  dari  peningkatan  harga yang  dapat 

dinikmati  oleh  perusahaan  makaprofitabilitas  perusahaan  

akan  turun. 

c. Macam-macam Inflasi  

1. Berdasarkan Ukuran Inflasi  

i. Inflasi ringan adalah tingkat inflasi yang berada 

dibawah 10% dalam setahun. 

ii. Inflasi sedang adalah tingkat inflasi yang berada pada 

10% - 30% dalam setahun.  
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iii. Inflasi berat adalah tingkat inflasi yang bekisar antara 

30% - 100% dalam setahun.  

iv. Inflasi tinggi adalah tingkat inflasi yang berkisar lebih 

dari 100% dalam setahun.  

2. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi  

a. Inflasi Tarikan Permintaan  

Inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang 

tidak seimbang diantara permintaan dan penawaran 

barang dalam perekonomian. Inflasi ini biasanya 

terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. 

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat 

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya 

menimbulkan pengeluaran yang melebihi 

kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan 

jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan 

menimbulkan inflasi.  

b. Inflasi Desakan Biaya (Cost-push Inflation) 

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan 

ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. 

Inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami 

kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya 

produksi dapat berawal dari kenaikan harga input 

seperti kenaikan upah minimum, kenaikan BBM, 
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kenaikan bahan baku dan kenaikan input yang 

lainnya.  

c. Inflasi Diimpor  

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang 

mengalami kenaikan harga yang mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan pengeluaran 

diperusahaan-perusahaan. 

3. Harga Saham  

a. Harga Saham  

Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu 

perusahaan.
20

 Harga saham syariah juga dapat diartikan sebagai 

harga yang dibentuk dari interaksi yang menjalankan seluruh 

aktivitasnya berbasiskan syariah yaitu para penjual dan pembeli 

saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap 

profit perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi 

yang berkaitan dengan pembentukan harga saham tersebut 

dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli 

saham. Definisi saham syariah menurut fatwa DSN MUI No. 

40/DSN/-MUI/X/2003 tentang pasar dan pedoman umum 

penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah bukti 

kepemilikkan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria 
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sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk 

saham yang memiliki hak-hak istimewa. Namun demikian, 

tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan 

perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu 

saham dapat dikategorikan saham syariah jika saham tersebut 

diterbitkan oleh: 

1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan 

dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan 

perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip 

syariah. 

2. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan 

perusahaan publik tidak bertentangan dengan dengan prinsi-

prinsip syariah. 

3. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang 

tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

4. Bukan lembaga keuangan konvenional yang menerapkan 

sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

5. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, 

dan memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. 
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6. Tidak menjalankan uasaha memproduksi, mendistribusikan, 

menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudharat.
21

 

Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut
22

. 

Saham atau sekuritas merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh 

bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan 

sekurias tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan hak 

tersebut.
23

 Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Harga nominal Harga yang tercantum dalam 

sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal memberikan arti penting 
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saham karena deviden minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana Harga ini merupakan harga saat 

saham itu dicatat di bursa efek. Harga saham pada 

pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin 

emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian 

akan diketahui berapa harga saham itu akan dijual 

kepada masyarakat biasanya untuk menentukan 

harga perdana. 

3. Harga Pasar Kalau harga perdana merupakan harga 

jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka 

harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu 

dengan yang lain, harga ini terjadi setelah saham 

tersebut dicatat di bursa. Teransaksi di sini tidak 

lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi harga, 

ini disebut sebgai harga di pasar sekunder dan harga 

inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan 

penerbitnya, karena transaksi di pasar sekunder, 

kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan 

perusahaan penerbit. 

b. Indeks Harga Saham  

Sering dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, 

kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap 



 
 

22 
 

kepada masyarakat mengenai perkembangan bursa juga 

semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan 

tersebut adalah harga saham sebagai cerminan dari pergerakan 

harga saham.  

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang 

menggambarkan pergerakan harga saham. Di pasar modal 

sebuah indeks diharapkan memiliki lima fungsi yaitu : 

1. Sebagai indikator tren pasar, 

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan, 

3. Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio,  

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi 

pasif,  

5. Memfasilitasi berkembangnya produk deviratif.  

Ada beberapa macam pendekatan atau metode perthitungaan 

yang digunakan untuk menghitung indeks, yaitu : (1) menghitung 

rata-rata harga saham yang masuk dalam anggota indeks, (2) 

menghitung (geometric mean) dari indeks individual saham yang 

masuk anggota indeks, (3) menghitung rata-rata tertimbang nilai 

pasar. Umumnya semua indeks harga saham gabungan (composite) 

menggunakan metode rata-rata tertimbang termasuk di Bursa Efek 

Indonesi.  

 Sekarang di PT. Bursa Efek Indonesia memiliki 8 macam 

harga saham yang secara terus menerus disebarluaskan melalui 
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media cetak maupun elektronik, sebagai salah satu pedoman bagi 

investor untuk berinvestasi dipasar modal.  

Kedelapan macam indeks tersebut adalah : 

a. Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua emiten 

yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks.  

b. Indeks Sektoral, menggunakan semua emiten yang termasuk 

dalam masing-masing sektor.  

c. Indeks LQ45, menggunakan 45 emiten yang dipilih 

berdasarkan  kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan.  

d. Indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan 

30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah dan termasuk 

saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi.  

e. Indeks kompas100, menggunakan 100 saham yang dipilih 

berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan 

kriteria-kriteriayang telah ditentukan.  

f. Indeks papan utama, menggunakan emiten yang masuk dalam 

kriteria papan utama. 

g. Indeks papan pengembangan, menggunakan emiten yang 

masuk dalam kriteria papan pengembangan.  

h. Indeks individual, yaitu harga saham masing-masing emiten. 

Seluruh indeks yang ada di BEI menggunakan metode 

perhitungan yang sama, yaitu metode rata-rata tertimbang 
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berdasarkan jumlah saham tercatat. Perbedaaan utama yang 

terdapat pada masing-masing indeks adalah jumlah emiten dan 

nilai dasar yang digunakan untuk perhitungan indeks. Misalnya 

untuk indeks LQ45 menggunakan 45 saham untuk perhitungan 

indeks sedangkan Jakarta Islamic Index menggunakan 30 

saham untuk perhitungan indeks. Indeks-indeks tersebut 

ditampilkan terus menerus melalui display wall dilantai bursa 

dan disebarkan  ke masyarakat luas oleh data vendor melalui 

data feed.  

Saat ini Indeks Harga Saham dijadikan barometer kesehatan 

ekonomi disuatu negara dan juga sebagai landasan analisis statistik 

atas pasar terakhir. Fenomena ekonomi tersebut meliputi micro dan 

macro ekonomi. Fenomena macro diantaranya perubahan nilai 

tukar, suku bunga, tingkat inflasi. Perubahan harga saham setiap 

hari perdagangan akan membentuk IHS. Angka indeks dibuat 

sedemikian rupa hingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

saham yang dicatat di Bursa Efek, dimana return dan risiko pasar 

tersebut dihitung. Retuurn portofolio diharapkan meningkat jika 

IHS cendrung meningkat, demikian sebaiknya return tersebut 

menurun jika IHS cendrung menurun. Bahkan saat ini IHS dapat 

dijadikan barometer yang menunjukan kesehatan ekonomisuatu 

negara dan dapat sebagai dasar dalam menganalisis kondisi pasar. 

Apabila terjadi peningkatan IHS maka kondisi pasar bagus. IHS 
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digunakan oleh para investor dalam melihat kondisi bursa yang 

akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan saat melakukan 

transaksi pasar.  

IHS berlaku untuk saham individu/kelompok sedangkan harga 

saham gabungan (IHSG) menggunakan data semua saham yang 

tercatat di suatu bursa efek. Metodologi perhitungan indeks 

menggunakan rata-rata tertimbang nilai pasar (market value 

weighted average index) dengan rumus dasar perhitungan :  

Indeks =        x 100% 

Nilai pasar adalah kumulatif jumlah saham hari ini dikali harga 

saham sektor properti yang nilainya diambil dari Monthly Statistic 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Nilai 

yang dipakai adalah nilai harga tutup (closing price) secara 

tahunan.  

c. Faktor-faktor Ekonomi yang diperkirakan Mempengaruhi 

Nilai Saham 

 

Para pemodal dalam proses penilaian investasi harus 

memahami kondisi ekonomi nasional suatu negara dimana 

mereka akan berinvestasi. Kondisi ekonomi ini merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi atau memberi dampak pada 

pendapat dan biaya perusahaan, serta mempengaruhi 

permintaan dan penawaranterhadap produk yang dihasilkan 

Nilai Pasar 

Nilai dasar 
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oleh perusahaan.  Berikut ini tabel yang menggambarkan 

secara sederhana hubungan antara profitabilitas perusahaan 

dengan kondisi PDB, tingkat inflasi, tingkat bunga, dan kurs 

rupiah terhadap mata uang asing serta kondisi ekonomi lainnya.  

Tabel 2.1 

Matriks Hubungan Profitabilitas Perusahaan dengan 

Kondisi Ekonomi 

 

Indikator 

 

 

Dampak 

 

Penjelasan 

Inflasi  Meningkatkan inflasi 

secara relatif adalah 

sinyal negatif bagi 

pemodal dipasar 

modal.  

Inflasi meningkatkan 

pendapatan dan 

biaya perusahaan. 

Jika peningkatan 

harga yang dapat 

dinikmati oleh 

perusahaan, 

profitabilita 

perusahaan akan 

menurun.  

Tingkat Bunga  Tingkat bunga yang 

tinggi adalah sinyal 

negatif bagi harga 

saham.  

Meningkatnya 

tingkat bunga akan 

meningkatkan harga 

kapital sehingga 

memperbesar biaya 

perusahaan sehingga 

terjadi perpindahan 

investasi dari saham 

ke deposito atau 

fixed.  

Kurs Rupiah  Menurunnya kurs 

rupiah terhadap mata 

uang asing memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap ekonomi 

dan pasar modal.  

Menurunnya kurs 

dapat meningkatkan 

biaya impor bahan 

baku dan 

meningkatkan suku 

bunga walaupun 

dapat meningkatkan 

ekspor. 

Anggaran Defisit  Sinyal positif untuk Anggaran defisit 
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                 Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017  

Beberapa ahli ekonomi lainnya telah melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara kondisi ekonomi macro dengan pasar saham, ahli 

ekonomi mendapatkan penelitian yang mempelajari hubungan antara 

perubahan peluang investasi keuangan dan perubahan pada variabel-

variabel ekonomi makro. Variabel ekonomi makro yang digunakan adalah 
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ekonomi yang 

sedang resesi tapi 

negatif untuk 

ekonomi yang 

sedang inflasi.  

mendorong 

konsumsi dan 

investasi pemerintah 

sehingga dapat 

meningkatkan 

permintaan terhadap 

produk perusahaan. 

Tetapi anggaran 

defisit akan 

meningkatkan 

jumlah uang beredar 

dan akibatnya 

mendorong inflasi.  

Investasi Swasta  Meningkatnya 

investasi swasta 

adalah sinyal positif 

bagi pemodal.  

Meningkatnya 

investasi swasta akan 

meningkatkan PDB 

sehingga dapat 

meningkatkan 

pendapatan 

konsumen.  

Neraca  

Perdagangan dan 

Pembayaran 

Defisit neraca 

perdagangan dan 

pembayaran adalah 

sinyal negatif bagi 

pemodal.  

Defisit neraca 

perdagangan dan 

pembayaran harus 

dibiayai dengan 

menarik modal 

asing. Untuk 

melakukan hal ini, 

suku bunga harus 

dinaikkan.
24
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tingkat suku bunga jangka pendek dan rasio dividen harga yang ditunjuk 

sebagai indikator pertumbuhan ekonomi masa kini dan masa akan datang.  

4. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel makro 

ekonomi seperti inflasi  terhadap kinerja indeks harga saham 

menunjukan hasil yang berbeda sebagaiman yang ditemukan oleh 

Tirapat (2011)
25

 bahwa tergadap sensitivitas perusahaan  terhadap 

variabel makro ekonomi yang disebut risiko perusahaan yang 

diperoleh dari hasil regresi return saham perusahaan dengan variabel 

makro ekonomi tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsi (2010)
26

 menunjukan 

hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar berpengaruh negatif 

terhadap saham. Nurdin (2011), mengemukakan hasil penelitian bahwa 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh 

terhadap resiko investasi saham. Disisi lain, Utami dan Rahayu (2011) 

hasilnya menunjukan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar atau 

berpengaruh positif terhadap saham.  

 Sedangkan hasil temuan Almilla (2008) Menyatakan bahwa makin 

tinggi inflasi akan dapat mengakibatkan turunnya harga saham 

                                                           
25 Tirapat dan Sunti. 2011. An Investigation of Thai Listed Firm’s Financial Distress 

using.  Jurnal Ekonomi . Vol. 2, No.4:12-20. 

26
Hardiningsih. 2010. Pengaruh  Faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi terhadap 

Return saham pada Perusahaan di BEI studi kasus basic industry. Bandung:: Jurnal Ekonomi. 

Vol. 8,  No. 3:34-60. 
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perusahaan tersebut. Park (2009) juga menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara harga saham dan inflasi. Sedangkan Sangkayu 

(2012) yang meneliti antara kaitan veriabel ekonomi makro, indeks 

harga saham, GDP, laju inflasi dan suku bunga terhadap harga saham 

menemukan bahwa hanya GDP yang berpengaruh positif terhadap 

harga saham sedangkan variabel lainnya berpengaruh negatif terhadap 

harga saham.   

 Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat disajikan secara 

sistematis dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Perbedaan Persamaan Hasil 

1. Hardining

si et al. 

(2010) 

Pengaruh faktor 

Fundamental 

dan Resiko 

Ekonomi 

terhadap Return 

saham pada 

Perusahaan di 

BEI studi kasus 

basic industry.  

Perbedaan 

terletak pada 

devenden yang 

menggunakan 

Indeks harga 

saham pada 

saham BEI. 

Menggunakan 

analisis regresi 

berganda dan 

ada bagian 

variabel 

indevenden 

sama yang 

digunakan.  

ROA, PBV, 

Inflasi 

berpengaruh 

positif 

dengan 

return 

saham, 

sedangkan 

nilai tukar 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

return 

saham
27

.  

                                                           
27

 Hardiningsih. 2010. Pengaruh  Faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi terhadap 

Return saham pada Perusahaan di BEI studi kasus basic industry. Bandung:: Jurnal Ekonomi. 

Vol. 8,  No. 3:34-60. 
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2. Mok, 

Hnery MK 

( 2011) 

Causality of 

interest rate, 

exchange rate, 

and stock price 

at stock market 

open and Close 

in Hong Kong, 

asia Journal of 

management. 

Devenden 

yang 

membahas 

tingkat Inflasi 

terhadap IHS. 

Metode yang 

sama 

digunakan 

menggunakan 

regresi linier 

berganda dan 

indevenden 

yang sebagian 

sama inflasi 

dak kurs.  

Tidak 

menemukan 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

variabel
28

.  

3.  Tirapat 

dan Sunti 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh Inflasi, 

Suku bunga dan 

Kurs terhadap 

IHSG yang 

terdaftar di BEI 

Devenden 

yang berbeda 

menghitung 

tingkat Inflasi 

terhadap IHS.  

Menggunakan 

metode regresi 

linier berganda 

dan hipotesis 

yang sama 

bahwa inflasi 

berpengaruh 

negatif  

Terdapat 

sensitivitas 

perusahaan 

terhadap 

variabel 

makro 

ekonomi 

yang 

disebut 

resiko 

sistematik 

perusahaan 

yang 

diperoleh 

dari hasil 

regresi 

return 

saham 

perusahaan 

dengan 

variabel 

tersebut
29

.  

                                                           
28 Mok, Hnery. 2011.  Causality of interest rate, exchange rate, and stock price at stock 

market open and Close in Hong Kong, asia Journal of management. Jurnal Ekonomi. Vol 5, no.3. 
29

 Tirapat dan Sunti. 2011. An Investigation of Thai Listed Firm’s Financial Distress 

using.  Jurnal Ekonomi . Vol. 2, No.4:12-20. 
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4. Setyorini  

(2012) 

Pengaruh nilai 

tukar rupiah dan 

harga saham di 

BEI. 

Metode yang 

digunakan 

berbeda 

Setyorini ini 

menggunkan 

jalur struktural 

dan 

devendennya 

DPK pada 

IHS. 

Ada sebagian 

indevendennya 

sama yaitu 

Nilai Tukar 

Rupiah. 

Ada 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

nilai tukar 

terhadap 

harga 

saham
30

. 

5. Mudji 

Utami 

(2011) 

Peranan 

profitabilitas, 

suku bunga, laju 

inflasi, dan nilai 

tukar dalam 

mempengaruhi 

pasar modal di 

Indonesia vol.5, 

no.2 

Perbedaan 

terletak pada 

dependennya 

yang 

menggunakan 

IHS JII dan 

IHS BEI 

Sama-sama 

menggunakan 

metode regresi 

linier berganda 

dan 

independen 

yang 

digunakan 

inflasi dan 

kurs.  

Profitabilita

s, suku 

bunga, 

inflasi dan 

nilai tukar 

bersama-

sama 

mempengar

uhu harga 

saham 

badan usaha 

secara 

signifikan. 

6. Pica 

(2011) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kondisi tingkat 

saham pada 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI.  

Menggunakan 

devenden IHS 

BEI  

Menggunakan 

metode regresi 

linier 

berganda. 

Terdapat 

hubungan 

positif 

antara 

inflasi dan  

financial 

distres
31

.  

                                                           
30

 Setyorini. 2012. Pengaruh nilai tukar rupiah dan harga saham di BEI. Bandung:  

Jurnal Ekonomi. Vol. 9, No. 6:45-70. 
31

 Pica. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tingkat saham pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Palembang: Jurnal Ekonomi. Vol. 2, No. 23:16-29. 
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7. Sangkyun 

(2012) 

Rationality of 

negative stock 

price responses 

to strong 

economic 

activity. 

Penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

independen 

suku bunga, 

jumlah kantor 

cabang dan 

kurs. 

Sama-sama 

menggunakan 

regresi linier 

berganda 

dengan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

IHS. 

GDP 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

return 

saham, 

variabel lain 

tidak 

berpengaruh

. 

8. Fama 

(2010) 

The crass 

section of 

expected return 

Perbedaaan 

terletak pada 

dependen nya 

yang 

menggunakan 

IHS pada BEI 

Sama-sama 

menggunakan 

regresi linier 

berganda dan 

independennya 

inflasi dan 

kurs. 

Adanya 

hubungan 

negatif 

antara stok 

return dan 

inflasi. 

9. Natarsyah 

(2010) 

Analisis 

pengaruh faktor 

fundamental dan 

Risiko sistematis 

terhadap harga 

saham. 

Metode yang 

digunakan 

adalah (OLS) 

dan 

independen 

yang berbeda  

Menggunakan 

dependen yang 

sama yaitu 

IHS. 

ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

terhadap 

return 

saham. 

10. Titman 

waga 

(2012) 

Pengaruh faktor 

fundamental 

risiko terhadap 

Return saham 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

BEI. 

Menggunakan 

dependen 

Harga saham 

Menggunakan 

analisis linier 

berganda ada 

bagian yang 

sama yaitu 

inflasi. 

Inflasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

return 

saham.  

Sumber : Dikembangkan dari beberapa Jurnal 

5. Kerangka Berpikir  

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk 

melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan 

mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. Pada 
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kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku 

memiliki kecenderungan untuk meningkat.  

Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat 

biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada 

penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan 

penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan. 

Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang 

tercermin pula oleh turunnnya return saham. 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

        Sumber : Dikembangkan oleh peneliti, 2017 

 

6. Pengembangan Hipotesis  

a. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs) terhadap Indeks 

Harga Saham  

 

Nilai tukar atau yang sering disebut dengan Kurs mata uang 

adalah catatan (quation) harga pasar dari mata uang asing 

(Variabel X1) 

Nilai Tukar  

(Kurs) 
(Variabel Y) 

Indeks Harga Saham 

 (Variabel X2) 

Laju Inflasi  
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dalam harga mata uang domestik nilai tukar uang 

menggambarkan tingkat harga  pertukaran dari satu mata uang 

kemata uang lainnya dan digunakan diberbagai transaksi, 

antara lain transaksi internasional, ataupun aturan uang jangka 

pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis 

ataupun batas-batas hukum
32

. 

Bila kurs  naik, barang dan jasa yang dihasilkan negara itu 

akan menjadi lebih mahal bila dihitung dengan mata uang 

negara lain tersebut. Akibat permintaan terhadap barang dan 

jasa diharapkan akan mengalami penurunan dan tidak menutup 

kemungkinan adanya penggunaan subsitusi yang pada akhirnya 

akan semakin menekan permintaan.  

Nurdin (2011), meneliti “Analisi Nilai Tukar, PDB, dan 

Suku Bunga terhadap Harga Saham” mengemukakan hasil 

penelitian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat tidak berpengaruh terhadap resiko investasi saham. 

Disisi lain, Utami dan Rahayu (2011) hasilnya menunjukan 

bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar atau berpengaruh 

positif terhadap saham. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

 

                                                           
32

 Karim, adiwarman. 2010. Akad dan Produk Perbankan. Jakarta: PT. 

RajavGrafindo.hlm.89 
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H1  = Diduga Nilai Tukar berpengaruh terhadap Indeks 

Harga Saham pada perusahaan Properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).  

b. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham 

Inflasi adalah suatu proses naiknya harga secara umum dan 

keseluruhan. Dengan kenaikan beberapa harga barang saja 

belum dapat dikatakan inflasi. Inflasi sebagai akibat dari 

jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. 

Naiknya inflasi akan mengakibatkan barang-barang menjadi 

mahal dan tingkat suku bunga juga akan naik. Jika terjadi 

kenaikan pada barang-barang dan kemudian suku bunga naik, 

maka investor akan cendrung mencari cela agar saham yang 

ditanam pada perusahaan akan mengalami peningkatan 

minimal stabil.  

Tirapat (2011)
33

 menganalisi tentang “Pengaruh Inflasi dan 

suku bunga terhadap IHSG “ variabel makro ekonomi seperti 

inflasi  terhadap kinerja indeks harga saham bahwa sensitivitas 

perusahaan  terhadap variabel makro ekonomi yang disebut 

risiko perusahaan yang diperoleh dari hasil regresi return 

saham perusahaan dengan variabel makro ekonomi tersebut. 

                                                           
33 Tirapat dan Sunti. 2011. An Investigation of Thai Listed Firm’s Financial Distress 

using.  Jurnal Ekonomi . Vol. 2, No.4:12-20. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya variabel Inflasi yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 =  Diduga Inflasi berpengaruh terhadap Indeks 

Harga Saham pada perusahaan Properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

c. Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Indeks Harga 

Saham 

 

Meningkatnya Nilai Tukar rupiah terhadap harga saham 

bearti meningkatkan pendapatan perusahaan yang bearti nilai 

penjualan akan meningkat dan juga nilai perlembar saham yang 

diperoleh investor akan meningkat.  

Begitupun dengan Inflasi jika Tingkat Inflasi menurun 

maka investor akan lega karna nilai perlembar saham yang di 

tanam di pasar modal tidak akan menurun, pendapatanpun 

tidak akan menurun, jika pendapatan stabil keuntungan yang 

didapat akan semakin besar maka hutang perusahaanpun akan 

tertutupi oleh modal perusahaan itu sendiri.  

Hardiningsi (2010)
34

 menunjukan hasil bahwa nilai tukar 

rupiah terhadap US Dollar berpengaruh positif terhadap saham. 

ROA, PBV, Inflasi berpengaruh positif dengan return saham, 

                                                           
34

Hardiningsih, Pengaruh  faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi terhadap Return 

saham pada Perusahaan di BEI studi kasus basic industry, Jurnal Ekonomi ( 2010 ) hlm 76 
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sedangkan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham
35

.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 =  Diduga Nilai Tukar dan Inflasi berpengaruh terhadap 

Indeks Harga Saham pada perusahaan Properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 
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 Hardiningsih. 2010. Pengaruh  Faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi terhadap 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Setting Penelitian  

Setting penelitian ini ditetapkan pada perusahaan  yang terdaftar di 

Jakarta islamic index (JII)  agar  Penelitian tepat sasaran dan tidak 

terlampau jauh keluar dari  permasalahan yang diangkat. Serta agar sesuai 

dengan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut.  

Alasan dilakukan nya penelitian ini karena dilihat dari berbagai 

aspek yaitu banyak penelitian terdahulu menyatakan bahwa Nilai Tukar 

atau Kurs berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham, namun tak 

sedikit penelitian mengatakan bahwa Nilai tukar atau Kurs berpengaruh 

negatif terhadap Indeks Harga Saham, begitupun juga dengan Inflasi 

sebanyak penelitian terdahulu mengatakan bahwa Inflasi Berpengaruh 

Negatif terhadap Indeks Harga Saham. Maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut guna membuktikan bahwa pengaruh apa yang akan didapat 

dengan alat-alat ukur yang digunakan dalam meneliti.  

B. Desain Penelitian  

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas 

dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian kausalitas adalah 

penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan 

sebab-akibat antarvariabel.
36

 Dalam desain ini, umumnya hubungan sebab-

                                                           
36

 Sanusi, Anwar. 2014.  Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Hlm.5 
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akibat (tersebut) sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti 

dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara dan 

variabel terikat. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder tahunan yaitu Data mengenai tingkat inflasi pada periode 

2013-2015 yang diperoleh dari Stastistik Ekonomi Keuangan 

Indonesia dan Bank Indonesia secara bulanan. 

2. Bentuk Data 

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu 

sebagai alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan 

penelitian. Peneliti harus mengetahui jenis data apa saja yang 

diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan, serta 

mengolah data. Pendekatan penulisan yang digunakan yaitu 

pendekatan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan data sekunder dilakukan dengan mengumpulan 

data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat 

yang dikovensi menjadi data yang berbentuk angka
37

. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu yang 

                                                           
37

 Ibid.hlm.7 
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ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
38

 Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
39

 Dalam hal ini 

Populasi yang digunakan adalah jumlah keseluruhan dari semua unsur 

yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah Indeks 

harga saham sektor properti di Jakarta Islamic Indeks pada januari 2013-

2015 yang telah dibuat indeksnya oleh Jakarta Islamic Indeks sebanyak 30 

saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Indexs, Laju  Inflasi secara 

bulanan terhitung bulan januari – desember  2013 sampai bulan januari-

desember 2015. 

Sedangkan Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang 

dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasi.
40

 Sampel penelitian diambil secara purposive 

sampling, dimana sampel harus memenuhi kriteria :  

1. Perusahaan yang sudah Go Public  di Jakarta Islamic Indeks. 

2. Perusahaan yang memiliki saham yang terdaftar di jakarta 

islamic index selama periode 2013 sampai desember 2015 

3. Indeks harga saham sektor properti di Jakarta Islamic Indeks 

pada  januari-desember 2013 sampai dengan januari-desember 

2015. 

                                                           
38

 Sujarweni, Wiratna. 2012. Metodologi Penelitian. Bandung: Erlangga. Hlm.76 
40 

Martono, Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
41 

Ibid, hal 78 
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4. Perusahaan yang secara periodik memberikan laporan 

keuangan harga saham  pada tahun yang berakhir desember 

selama tahun 2013-2015 

Jadi dari kriteria diatas perusahaan yang memenuhi kriteria seperti 

yang dijelaskan diatas adalah 3 Perusahaan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang berasal dari literatur – literatur sumber sumber lain dari dalam 

maupun dari Bank Indonesia, sedangkan teknik pengumpulan data nya 

sebagai berikut : 

1. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (sudah 

tersedia) dan digunakan untuk penelitian lain. Data tersebut berupa 

laporan stastistik mendokumentasikan mencatat data Bulanan yang 

tercantum pada monthly statistic untuk data indeks harga saham 

properti tahunan. Untuk data inflasi diperoleh pada situs resmi Bank 

Indonesia (www.bi.go.id) serta BPS (Badan Pusat Stastistik) untuk 

data Laju inflasi Bulanan.  

2. Library Research 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan 

membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur yang bersumber 

dari buku-buku serta dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Dalam hal ini Nilai Tukar dan Inflasi didapatkan dari 

http://www.bi.go.id/
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website terpercaya seperti situs resmi Bank Indonesia dan 

yahoofinance serta situs lainnya seperti IDX, dan penelitian terdahulu 

yang didapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah resmi. 

Nilai Tukar yang digunakan adalah Nilai Kurs tengah bulanan 

2013 sampai 2015 dan Inflasi yang digunakan adalah inflasi bulanan 

mulai januari-desember 2013 sampai januari-desember 2015.  

F. Variabel - Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi 

atau memiliki lebih dari satu nilai
41

. Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya
42

. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) merupakan variabel 

yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel 

yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang 

terjadi lebih dulu.
43

 Maka yang menjadi variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah Nilai Tukar Rupiah (X1), Laju Inflasi (X2). 
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Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm.90 
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2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen yang dilambangkan dengan (Y)  merupakan variabel 

yang dilibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.
44

 Maka yang 

menjadi variabel terikat yaitu Indeks Harga Saham. 

G. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel/konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan 

kejelasan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstruk atau variabel tersebut.
45

  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.3 

Variabel dan Definisi Operasional  

No  Variabel  Definisi  Indikator Skala Sumber Data 

1 Nilai 

Tukar  

(X1) 

Nilai tukar yang 

digunakan adalah 

nilai dollar 

Amerika Serikat 

terhadap rupiah 

secara bulanan. 

Nilai tengah 

antara kurs jual 

dan beli yang 

digunakan oleh 

Bank Indonesia. 

 

Rasio 

 

www.bi.go.id 

 

2 Laju 

Inflasi  

Inflasi yang 

tercatat dan 

diterbitkan oleh 

BPS secara 

bulanan. 

Kenaikan  harga 

barang secara 

umum terhadap 

nilai mata uang 

suatu negara yang 

 

 

 Rasio  

 

 

www.bps.go.id 
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(X2) diwujudkan 

dengan 

meningkatkan 

kebutuhan impor 

dari luar negeri 

 

3 Indeks 

Harga 

saham 

(Y) 

Harga saham 

adalah suatu 

harga yang 

berlaku untuk 

saham yang 

diterbitkan oleh 

suatu perusahaan 

yang memiliki 

karakteristik 

syariah yang 

terjadi di bursa 

pada saat tertentu 

oleh pelaku pasar 

dan ditentukan 

oleh permintaan 

dan penawaran 

saham yang 

bersangkutan di 

pasar modal 

syariah pada saat 

penutupan 

(closing price) 

Harga pada saat 

penutupan (closing 

price) masing-

masing emiten per 

akhir tahun. 

 

 Indeks 

 

 

www.syariahsaha

m.com 

 

     Sumber: Data diolah, 2017 

 

 

H. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif.  Teknik analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh 

dari hasil jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang 

berbentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Data 

tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, 

http://www.syariahsaham.com/
http://www.syariahsaham.com/
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dengan bantuan program SPPS. Penelitian ini akan menggunakan teknik 

analisa regresi berganda
46

.  

I. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalm penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model 

analisis  yang tepat. Model analisis regresi linier penelitian ini 

mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi
47

 : 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari Residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas 

melalui uji glejser sebagai berikut : 

a. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi 

signifikan stastitik, yang bearti data empiris yang diestimasi 

terdapat Heteroskedastisitas.  

b. Apabila probabilitas nilai test tidak signifikan stastistik, 

maka bearti data empiris yang diestimasi tidak terdapat 

Heteroskedastisitas.   
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Bila terjadi gejala Heteroskedastisitas akan 

menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi 

minimum dan cofidence interval melebar sehingga uji 

signifikansi stastistik tidak valid lagi. Heteroskedastisitas 

dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SPREDSIS). 

 Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik sctterplot antara SPREDSID dan ZPRED 

dimana sumbuh Y adalah Y yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. Apabila ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah 

terjadi Heteroskedastisitas. Apabila pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas
48

.  

2. Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghazali uji ini bertujuan menguji apakah pada model 

regeri ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada 

model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen 
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tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance 

value atau Variance Inflation faktor (VIF), untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas didalam model. Jika terjadi gejala 

multikolinearitas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan 

semakin besar dan mengakibatkan confidence interval untuk 

pendugaan parameter semakin lebar. Dengan demikian terbuka 

kemungkinan terjadinya kekeliruan yaitu menerima hipotesis yang 

salah. Uji multikoliearitas dapat dilaksanakan dengan jalan 

meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar 

independen variabel dengan menggunakan Variance inflating 

fakror (VIF). Batas VIF adalah 10 apabila nilai VIF lebih besar 

dari pada 10 maka terjadi multikolinearitas
49

. Autokorelasi pada 

model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel yang 

diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Untuk 

mengetahui adanya Autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (uji 

DW). Dengan ketentuan sebagai berikut :  

Kurang dari 1,10 = Ada Autokorelasi 

1,10 s/d 1,54  = Tanpa Kesimpulan  

1,55 s/d 2,46  = Tidak ada Autokorelasi 

2,46 s/d 2,90 = Tanpa Kesimpulan  
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Lebih dari 2,91 = Ada Autokorelasi
50

 

Pada uji regresi yang terlihat pada lampiran, menghasilkan nilai 

Durbin Watson sebesar 1,633 dan dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi problem Autokorelasi
51

.  

3. Uji Normalitas   

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji normal data ini menggunakan metode 

analisis grafik dan melihat normal probability plot yang diolah 

dengan menggunakan program SPSS.  

4. Uji Autokorelasi   

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling 

berkorelasi. Untuk mengetahi adanya Autokorelasi dalam suatu 

model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji 

Durbin Watson (Uji DW). Dengan ketentuan sebagai berikut : 

Menurut Singgih santoso (2012) jika angka Durbin Watson 

berkisar antar -2 dengan +2 maka koefisien regresi bebas dari 

gangguan autokorelasi sedangkan jika angka DW dibawah -2 
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bearti terdapat autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 

bearti terdapat autokorelasi negatif. 

J. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, maka teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

(multiple regression). Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel nilai tukar rupiah, laju inflasi terhadap indeks harga 

saham perusahaan Properti di Jakarta Islamic Indeks..  

1. Koefisien Regresi Parsial (Uji t)  

Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial 

dilakukan dengan uji t.pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi peran secara parsial antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variabel Independen lain dianggap konstanta. Dengan tingkat 

signifikansi sebesar 95% nilai t hitung dari masing-masing 

koefisien regresi kemudian dibandingkan dibandingkan dengan 

nilai t tabel. Jika t-hitung > t-tabel atau prob-sig< α = 5% bearti 

bahwa masing-masing variabel Independen berpengaruh secara 

positif terhadap variabel dependen
52

.  

2. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)  

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan 

dilakukan dengan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
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pengaruh semua variabel Independen yang terdapat didalam model 

secara bersama-sama (Simultan) terhadap variabel indepneden. 

Dengan tingkat signifikan sebesar 5% nilai F ratio dari masing-

masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai t 

tabel. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh nilai tukar, inflasi, 

suku bunga dan pertumbuhan ekonomi terhadap return saham 

secara simultan. 

3. Uji Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) diukur untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol 

R
2
 menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu 

variabel independen (Nilai tukar rupiah dan Inflasi) dan variabel 

dependen (Indeks harga saham) dari hasil perhitungan tertentu.
53
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Statistik Deskriptif  Variabel 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka berikut dalam tabel-

tabel hasil analisis deskriptif  masing-masing variabel yang terdiri dari 

variabel dependen Harga saham dan variabel independen Nilai tukar rupiah 

dan Inflasi akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan didalam 

penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai 

maksimum dan nilai minimum. 

1. Nilai Tukar Rupiah  

Data statistik deskriptif dari variabel penelitian yaitu Nilai Tukar 

Rupiah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Nilai Tukar Rupiah 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai_Tukar_Rupiah 108 10186.00 14896.00 12.405 1346.01997 

Valid N (listwise) 108 
    

Sumber : Data diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan 

pada perusahaan properti yang terdaftar di jakarta islamic index periode 

2013-2015 dalam penelitian ini sebanyak 108 data. hasil statistik deskriptif 

dari variabel Nilai tukar rupiah memiliki nilai minimum sebesar 10186.00 
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nilai maksimum sebesar 14896.00 Dengan nilai rata-rata sebesar 12.405, 

secara umum Nilai tukar rupiah terhadap dollar termasuk kategori tinggi.  

2. Inflasi 

Data statistik dari nilai variabel peneltian yaitu Inflasi dapat 

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Inflasi 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi 108 2 8 4.94 1.338 

Valid N (listwise) 108 
    

Sumber : Data diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan 

pada perusahaan properti yang terdaftar di jakarta islamic index periode 2013-

2015 dalam penelitian ini sebanyak 108 data. hasil statistik deskriptif dari variabel 

Inflasi memiliki nilai minimum sebesar 335.00 nilai maksimum sebesar 879.00 

dengan nilai rata-rata sebesar 4.94 dan secara umum Inflasi termasuk dalam 

kategori Inflasi ringan. 

3. Indeks Harga Saham 

Data statistik dari nilai variabel peneltian yaitu Harga Saham dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Harga Saham 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Indeks_Harga_Saham 108 316 3800 1260.60 627.552 

Valid N (listwise) 108     

Sumber : Data diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan 

pada perusahaan properti yang terdaftar di jakarta islamic index periode 

2013-2015 dalam penelitian ini sebanyak 108 data. hasil statistik deskriptif 

dari variabel dependen harga saham memiliki nilai minimum sebesar 316 

nilai maksimum sebesar 3800 dengan nilai rata-rata sebesar 1260.60 yang 

secara umum Harga saham di perusahaan yang terdaftar di JII dalam 

kategori sedang dengan Standar deviasi sebesar 627.552 yang berarti 

kecenderungan satu dari perusahaan lainnya dalam JII selama tahun 

tersebut mempunyai tingkat penyeimbangan sebesar 627.552  . 

B. Pengujian Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

a. Uji Grafik 

Uji grafik adalah untuk pengujian normalitas, data ini dilakukan 

dengan menganalisis grafik normal Probability Plot dengan cara 

melihat distribusi datanya yang akan membentuk satu garis lurus 

diagonal. Jika disribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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Hasil uji Normal Probablity Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai 

berikut : 

Gambar 4.1 

Normal Probability Plot 

 

Sumber : Data diolah 2017 

Memperhatikan tampilan grafik nomal probability plot diatas 

nampak bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik yang 

menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, garis 

ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Statistik Non Parametik Kolmogorov-Smirnov test (K-S) 

Uji K-S adalah untuk menguji normalitas data residual, dalam 

pengujian ini data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil 
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dari sig > 0,05. Hasil uji K-S dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sumber : Data diolah 2017 

  Berdasarkan pada Tabel 4.4, pada uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa data yang diperoleh tersebut mengikuti distribusi 

normal, berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov 

signifikan pada 0,560 > 0.05, dengan demikian residual data berdistribusi  

secara  normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas dengan uji nilai Tolerance dan Fariance 

Infkation Factor (VIF), hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 108 

Kolmogorov-Smirnov Z .337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .560 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupi
ah 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi .335 .260 .078 1.290 .200 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

Sumber: Data diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat diketahui nilai Tolerance dan VIF 

untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 

a) Nilai Tolerance untuk variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar 0.996 > 0.10 

dan nilai VIF sebesar 1.004 < 10, sehingga variabel Nilai Tukar Rupiah 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

b) Nilai Tolerance untuk variabel Inflasi sebesar 0.996  > 0.10 dan nilai VIF 

sebesar 1.004 < 10, sehingga variabel Inflasi dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Persyaratan yang harus terpenuhi 

adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian 

yang akan digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW). Uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .784
a
 .614 .607 3.586 1.759 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah  

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham  

Sumber: Data diolah 2017 

 

Dari hasil perhitungan dalam Tabel 4.5, bahwa diperoleh nilai DW 

sebesar 1.759 Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW 

diantara -2 sampai +2 atau <DW<+ berarti tidak terjadi autokorelasi. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat uji grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasilnya seperti dalam gambar berikut 

ini: 
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Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas  

 

Sumber: Data diolah 2017 

 

Dengan memperhatikan grafik scatterplot yang tampak pada gambar 

4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar merata baik 

diatas sumbu X ataupun sumbu Y, serta titik-titik berkumpul disuatu 

tempat dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi ini, karena antara variabel independen tidak saling 

mempengaruhi. 

C. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih 

variabel independen (Nilai Tukar Rupiah, Inflasi) terhadap variabel dependen 

(Indeks Harga Saham). Hasil dari penggunaan analisis regresi berganda ini 
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dapat digunakan untuk memutuskan nilai variabel independen mengalami 

kenaikkan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif. Berikut ini hasil 

pengolahan data uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupi
ah 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi .335 .260 .078 1.290 .200 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa model persamaan 

regresi berganda untuk memperkirakan Indeks Harga Saham yang 

dipengaruhi oleh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi. Bentuk regresi linearnya 

adalah sebagai berikut: 

Indeks Harga Saham =  18.044 + 18.505 – 0.335 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta 18.044 artinya jika diartinya Nilai tukar rupiah dan inflasi 

nilainya 0 maka Indeks harga saham sebesar 18.044. 

b. Nilai koefisien regresi variabel Nilai Tukar Rupiah bernilai positif 

sebesar 18.505 artinya  
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jika NTR mengalami kenaikan sebesar Rp.1, maka akan menaikkan Harga 

saham sebesar 18.505 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai 

tetap. 

c. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi  bernilai negatif sebesar 0.335 

artinya jika Inflasi mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan 

menurunkan Indeks Harga Saham sebesar 0.335 dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

D. Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya dengan melakukan uji hipotesis, pengujian ini untuk melihat 

apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu pengujian terhadap pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi, terhadap 

Indeks Harga Saham pada perusahaan properti akan dilakukan dengan 

menguji hip 

otesis. 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan 

bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Berikut ini merupakan 

hasil dari uji-t dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji T (Uji Parsial) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupi
ah 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi .335 .260 .078 1.290 .200 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

Sumber : Data diolah 2017 

 Berdasarkan angka ttabel 
 
dengan ketentuan α = 0.05 dan dk = (n-k) atau 

(108- 2) = 106 sehingga, diperoleh nilai ttabel sebesar 1.962. Berdasarkan 

Tabel 4.8 maka dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel 

sebagai berikut: 

a. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham 

  Dari Tabel 4.8 hasil coefficients diperoleh nilai thitung  = 12.915 

yang artinya thitung > ttabel  1.962 dan untuk nilai signifikannya 0.000 < 

0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang 

artinya secara parsial terdapat pengaruh antara Nilai Tukar Rupiah  

terhadap Indeks Harga Saham.  

b. Inflasi  terhadap Indeks Harga Saham 

  Dari Tabel 4.8 hasil coefficients diperoleh nilai thitung  = 1.290 

yang artinya thitung < ttabel  1.962 dan untuk nilai signifikannya 0.200 > 

0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Inflasi  terhadap 

Indeks Harga Saham. 
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2. Uji F (Simultan) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat didalam model secara bersamaan (simultan) 

terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari Uji F yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2147.669 2 1073.835 83.489 .000
a
 

Residual 1350.516 105 12.862   

Total 3498.185 107    

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah   

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham   

Sumber : Data diolah  2017 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 4.9 diperoleh nilai 

Fhitung  sebesar 83.489> Ftabel sebesar 3.93 dengan signifikan 0.000 < 0.05, 

maka dapat diartikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel Nilai Tukar Rupiah (X1) terhadap variabel 

Indeks Harga Saham, sedangkan Fhitung  sebesar 83.489> Ftabel sebesar 3.93 

dengan signifikan 0.200 > 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Inflasi (X2) terhadap harga saham.  

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh perubahan variabel-variabel independen yang 
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digunakan dalam model regresi ini dan mampu menjelaskan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen. Besarnya nilai R
2
 dapat dijelaskan pada Tabel 

4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .784
a
 .614 .607 3.586 1.759 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah  

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham  

       Sumber : Data diolah 2017 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 4.10 diatas hasil nilai 

koefisien determinasi (R Square) diketahui pengaruh dari kedua variabel 

independen (Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi) terhadap Indeks Harga Saham 

sebesar 0.614 atau 61.4%. Hal ini berarti 61.4% variasi variabel Indek Harga 

Saham dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Nilai Tukar 

Rupiah dan Inflasi secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 100 – 61.4 = 

38.6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang merupakan 

kontribusi variabel bebas lain di luar kedua variabel independen. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham 

  Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga 

atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara 

lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang 

domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, 
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untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Misal kurs rupiah terhadap 

dolar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk 

ditukarkan dengan satu dollar Amerika.
54

 

  Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Nilai Tukar 

Rupiah mempunyai pengaruh terhadap Indeks Harga Saham sektor 

properti yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, namun mempunyai arah 

yang positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar Rupiah terjadi 

peningkatan dan akan berdampak pada peningkatan Indeks Harga Saham 

sektor properti yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2013-2015 

secara bulanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai thitung  

sebesar 12.915 dan tingkat signifikannya < dari 5% yaitu 0.000.  

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar Rupiah 

mengalami peningkatan maka Indeks harga saham juga mengalami 

peningkatan. Jadi nilai tukar rupiah yang tinggi maka pada pihak 

perusahaan properti tersebut sudah bisa melihat peluang atau selektif 

dalam menyalurkan dananya. Hal ini dilihat dengan pembahasan diatas 

yang menunjukan hasil yang positif dan signifikan.  

  Hasil pengujian data diatas menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham dan 

mempunyai arah yang positif. Secara teori Nilai Tukar/ Kurs ini harus 

sinifikan mempengaruhi Indeks Harga Saham karena nilai tukar akan 

menentukan tingkat imbal hasil Indeks Harga Saham Mata uang yang naik 
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secara jelas akan menarik minat daya beli dari pendapatan dan keuntungan 

modal yang didapat dari jenis investasi manapun.  

  Kenaikan  investasi akan menambah indeks harga saham. Hasil 

penelitian yang mendukung oleh Supriyadi (2012) menyimpulkan bahwa 

adanya pengaruh nilai tukar rupiah terhadap Indeks harga saham ini 

menandakan bahwa menguatnya nilai tukar rupiah dapat berakibat pada 

peningkatan nilai indeks harga saham properti, namun demikian 

berlawanan dengan hasil penelitian yang dinyatakan oleh Ma kao (2011) 

adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham properti 

menunjukan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia, sebaliknya 

dengan naiknya nilai tukar rupiah makin menunjukan lemahnya indeks 

harga saham properti.  

2. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham 

 Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Inflasi tidak 

terbukti berpengaruh terhadap Indeks harga saham properti atau hipotesis 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai thitung sebesar 

1.290 dan tingkat signifikannya > dari 5% yaitu 0.200. 

  Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus 

hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi. Terjadinya inflasi disebabkan 

oleh banyaknya uang beredar di masyarakat, sehingga harga-harga barang 

meningkat. Hal ini disebabkan bahwa meningkatnya laju inflasi tidak 

mengurangi kegiatan Investor dalam menyalurkan dana yang 

dihimpunnya. Mahalnya harga barang akibat dari tingginya laju inflasi 
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tidak mempengaruhi Investor dalam melakukan invetasi. Tidak 

berpengaruhnya inflasi terhadap pembiayaan murabahah hal ini dapat 

disebabkan pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk 

menaikkan suku bunga simpanan bank-bank Indonesia. Dalam hal ini agar 

inflasi dapat terkendali. Dan juga kondisi inflasi pada periode penelitian 

relatif stabil dan inflasi yang terjadi adalah inflasi ringan (dibawah 10% 

pertahun), sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat Indeks saham dan 

perusahaan properti dapat menjalankan fungsi intermediasi yang baik. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Fika Azmi (2015)
55

 yang 

menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap Indeks harga 

saham. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Herni Ali Miftahurrohman (2016)
56

 yang menunjukkan 

bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa ketika terjadi kenaikan tingkat 

inflasi justru malah menyebabkan kenaikan investasi. Ketika terjadi 

inflasi, hal ini justru menyebabkan jumlah investor semakin meningkat.  

Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan ketika terjadi inflasi 

terjadi dimana harga-harga barang terjadi kenaikan secara umum, sehingga 

Hasil pengujian data diatas menunjukkan bahwa inflasi tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap Indeks harga saham properti.  

                                                           
55
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Dikarenakan inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus 

sehingga mempengaruhi kondisi pasar dan membuat inflasi dapat dibatasi 

oleh praktisi. Penelitian yang mendukung oleh Fitria Saraswati (2013)
57

. 

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rena Agustina (2015)  

berpengaruh terhadap Indeks harga saham properti  bertentangan dengan 

penelitian ini. Dikarenakan inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, 

mengarahkan investasi pada hal-hal yang non- produktif  yaitu 

penumpukkan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang 

asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, 

industrial, perdagangan, transfortasi dan lainnya.
58

  

  Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Inflasi tidak 

terbukti berpengaruh terhadap Indeks harga saham pada perusahaan 

properti yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan nilai thitung sebesar 1.290 dan tingkat 

signifikannya > dari 5% yaitu 0.200. 

  Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus 

hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi. Terjadinya inflasi 
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disebabkan oleh banyaknya uang beredar di masyarakat, sehingga harga-

harga barang meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami 

kenaikan namun Indeks harga saham yang disalurkan tidak mengalami 

penurunan dan begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dari sisi perusahaan 

properti, terjadinya inflasi justru akan menyebabkan masalah tersendiri 

pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan bahwa meningkatnya laju 

inflasi tidak mengurangi kegiatan perusahaan properti dalam 

menyalurkan dana yang dihimpunnya. Mahalnya harga barang akibat dari 

tingginya laju inflasi tidak mempengaruhi perusahaan properti dalam 

melakukan investasi.  
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BAB V 

     SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Nilai Tukar Rupiah secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap indeks harga saham pada perusahaan properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2013-2015. 

2. Variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks harga saham pada perusahaan properti yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) pada periode 2013-2015. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung  sebesar 83.489> 

Ftabel sebesar 3.93 dengan signifikan 0.000 < 0.05, maka dapat diartikan 

bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel Nilai Tukar Rupiah (X1) terhadap variabel Indeks Harga 

Saham, sedangkan Fhitung  sebesar 83.489> Ftabel sebesar 3.93 dengan 

signifikan 0.200 > 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Inflasi (X2) terhadap harga saham pada perusahaan properti 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2013-2015. 

B.   Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Investor 

 Sebelum memutuskan untuk menanamkan dananya pada suatu 

perusahaan, hendaknya mempertimbangkan berbagai macam faktor 

yang mempengaruhi Indek harga saham. Investor hendaknya tidak 

hanya mempertimbangkan laba perusahaan tersebut, tetapi juga faktor-

faktor yang lain, seperti Nilai tukar rupiah dan Inflasi. 

2.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor-

faktor internal lainnya yang berkemungkinan 

mempengaruhi Harga saham selain Nilai Tukar Rupiah dan 

Inflasi, misalnya suku bunga dan GDP. 

b) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor 

eksternal yang kemungkinan mempengaruhi Harga saham 

seperti Total Assets, Dividen Per Share, Turn Over Ratio, 

atau Growth Potential. 

c) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian 

selama 10 tahun terakhir, misalnya dari tahun 2006-2015 

sehingga dapat mencerminkan keadaan pasar modal 

sebenarnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini baru menggunakan 2 variabel sebagai variabel sedangkan 

masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Indeks harga saham 

pada Perusahaan Properti yang  terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 



 
 

71 
 

 

 

D.   Saran 

Perusahaan harus memperhatikan nilai perusahaan melalui variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap harga saham. Nilai perusahaan yang 

meningkat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan. Investror harus memperhatikan  faktor internal dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

 Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah periode tahun 

penelitian dan menambah rasio keuangan lainnya yang diduga 

berpengaruh terhadap harga saham. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik  

 

a. Uji Normalitas 

 

 



 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupi
ah 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi 1.335 .260 .078 5.134 .000 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

c. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .784
a
 .614 .607 3.586 1.759 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah  

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 108 

Kolmogorov-Smirnov Z .337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .560 



d. Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 

Lampiran 2 

 

Uji Analisis Regresi Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupia
h 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi 1.335 .260 .078 5.134 .000 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

Hasil Uji Hipotesis 

 

a. Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2147.669 2 1073.835 83.489 .000
a
 

Residual 1350.516 105 12.862   

Total 3498.185 107    

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah   

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham   

 

b. Uji T (Parsial) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.044 1.452  12.430 .000   

Nilai_Tukar_Rupia
h 

18.505 1.432 .785 12.915 .000 .996 1.004 

Inflasi 1.335 .260 .078 5.134 .000 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham      

 

c. Uji Adjusted R Square  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .784
a
 .614 .607 3.586 1.759 

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Tukar_Rupiah  

b. Dependent Variable: Indeks_Harga_Saham  

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

 

a. Variabel Nilai Tukar Rupiah (X1) 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai_Tukar_Rupiah 108 10186.00 14896.00 12.405 1346.01997 

Valid N (listwise) 108 
    

 

 

b. Variabel Inflasi (X2) 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi 108 2 8 4.94 143.14453 

Valid N (listwise) 108 
    

 

 

 

c. Variabel Indeks Harga Saham (Y) 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Indeks_Harga_Saham 108 316 3800 1260.60 627.552 

Valid N (listwise) 108     



 

Lampiran Tabulasi Data Keuangan 

 

Tahun Bulan Nilai tukar Inflasi Index 

2013 

januari 10187,33 457 770 

februari 10186,65 531 930 

maret 10209,42 590 1070 

april 10224,05 557 1050 

mei 10260,91 547 1060 

juni 10381,53 590 750 

juli 10573,39 861 700 

agustus 11072,5 879 550 

september 11846,24 840 600 

oktober 11866,9 832 316 

november 12113,1 837 475 



desember 12587,1 838 430 

2014 

januari 12679,65 822 510 

februari 12435,1 775 575 

maret 11927,05 732 595 

april 11935,75 725 530 

mei 12025,94 732 500 

juni 12392,62 670 445 

juli 12189,06 453 525 

agustus 12206,67 399 510 

september 12390,77 453 455 

oktober 12644,87 483 464 

november 12658,3 623 560 

desember 12938,29 836 560 



2015 

januari 13079,1 696 595 

februari 13249,84 629 670 

maret 13566,82 638 555 

april 13447,76 679 615 

mei 13640,53 715 600 

juni 13813,24 726 575 

juli 13874,79 726 505 

agustus 14281,75 718 354 

september 14896,1 683 316 

oktober 14295,86 625 389 

november 14172,57 489 339 

desember 14354,6 335 343 

2013 

januari 10187,33 457 1400 



februari 10186,65 531 1600 

maret 10209,42 590 1750 

april 10224,05 557 1730 

mei 10260,91 547 2200 

juni 10381,53 590 3800 

juli 10573,39 861 1580 

agustus 11072,5 879 1310 

september 11846,24 840 1440 

oktober 11866,9 832 1570 

november 12113,1 837 1350 

desember 12587,1 838 1290 

2014 
januari 12679,65 822 1440 

februari 12435,1 775 1535 



maret 11927,05 732 1635 

april 11935,75 725 1560 

mei 12025,94 732 1610 

juni 12392,62 670 1485 

juli 12189,06 453 1585 

agustus 12206,67 399 1605 

september 12390,77 453 1545 

oktober 12644,87 483 1605 

november 12658,3 623 1770 

desember 12938,29 836 1805 

2015 

januari 13079,1 696 2020 

februari 13249,84 629 2220 

maret 13566,82 638 2135 



april 13447,76 679 1865 

mei 13640,53 715 1905 

juni 13813,24 726 1670 

juli 13874,79 726 1790 

agustus 14281,75 718 1605 

september 14896,1 683 1405 

oktober 14295,86 625 1620 

november 14172,57 489 1685 

desember 14354,6 335 1800 

2013 

januari 10187,33 457 1890 

februari 10186,65 531 2325 

maret 10209,42 590 2475 

april 10224,05 557 2600 



mei 10260,91 547 2800 

juni 10381,53 590 1290 

juli 10573,39 861 1000 

agustus 11072,5 879 780 

september 11846,24 840 930 

oktober 11866,9 832 1050 

november 12113,1 837 900 

desember 12587,1 838 780 

2014 

januari 12679,65 822 955 

februari 12435,1 775 1005 

maret 11927,05 732 1065 

april 11935,75 725 1110 

mei 12025,94 732 1255 



juni 12392,62 670 1135 

juli 12189,06 453 1350 

agustus 12206,67 399 1340 

september 12390,77 453 1220 

oktober 12644,87 483 1260 

november 12658,3 623 1460 

desember 12938,29 836 1520 

2015 

januari 13079,1 696 1650 

februari 13249,84 629 1815 

maret 13566,82 638 1720 

april 13447,76 679 1780 

mei 13640,53 715 1975 

juni 13813,24 726 1635 



juli 13874,79 726 1740 

agustus 14281,75 718 1620 

september 14896,1 683 1120 

oktober 14295,86 625 1395 

november 14172,57 489 1550 

desember 14354,6 335 1650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


