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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai 

tukar dollar terhadap harga saham properti yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa 

Efek Indonesia ”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk 

menjelaskan pengaruh dari variabel inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai 

tukar dollar terhadap variabel harga saham perusahaan properti yang terdaftar 

dalam LQ 45 di BEI. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan variabel 

independen (inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar dollar) yang paling 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen (harga saham perusahaan 

properti) yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham properti, 

sedangkan tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar dollar terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham properti yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI, dan  

tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar dollar berpengaruh positif terhadap harga 

saham properti yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI. 

Pada uji asumsi klasik seluruh variabel berdistribusi normal pada uji 

normalitas, sedangkan pada uji multikolinieritas tidak terjadi multikolinieritas, 

dan pada uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji t  

terbukti variabel inflasi tidak berpengaruh, hal ini ditunjukan dengan nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel  atau 1,495 < 2,02. Sedangkan tingkat suku bunga SBI dan 

nilai tukar dollar berpengaruh positif dimana variabel tingkat suku bunga SBI 

menunjukkan  nilai thitung  lebih besar dari ttabel  atau -8,981 > -2,02, dan variabel 

nilai tukar dollar menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel  atau -3,825 > -

2,02.  

 

Kata Kunci : Inflasi, Tingakat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Dollar, dan Harga      

  Saham. 
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PENDAHULUAN 

Properti merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, manusia tidaklah dapat 

terlepas dari sektor ini, misalnya dalam pembangunan rumah atau apartemen. 

Bagimanapun kondisi perekonomian yang sedang terjadi, dimana semua orang 

harus tetap memiliki tempat tinggal karena perumahan merupakan kebutuhan akan 

papan. Menurut Rachbini (1997) dalam kutipan Achmad menyatakan bahwa, 

pertumbuhan properti di Indonesia diindikasikan dengan banyaknya masyarakat 

yang menginvestasikan modalnya di industri properti.  

Menurut Darmaji dan fakhruddi (2011) menyatakan bahwa, Pasar modal 

merupakan tempat diperjual belikannya berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang, seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, dan instrumen 

lainnya. Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber dana selain 

perbankan, dan juga salah satu tempat investasi bagi pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Faktor utama yang menyebabkan harga pasar saham berubah 

yaitu, adanya persepsi yang berbeda dari masing-masing investor sesuai informasi 

yang dimiliki. Investasi di pasar modal dipengaruhi oleh informasi fundamental 

dan teknikal. Informasi fundamental adalah informasi kinerja dan kondisi internal 

perusahaan yang cenderung dapat dikontrol, sedangkan informasi teknikal adalah 

informasi kondisi makro seperti tingkat pergerakan suku bunga, nilai tukar mata 

uang, inflasi, indeks saham di pasar dunia, kondisi keamanan dan politik. 

Informasi teknikal sering digunakan sebagai dasar analisis pasar modal. Jika 

kondisi atau indikator makro ekonomi mendatang diperkirakan jelek, maka 

kemungkinan besar refleksi indeks harga saham akan menurun dan begitupun 

sebaliknya. 

Menurut Kuncoro (2013:46) menyatakan bahwa, Inflasi adalah 

kencendrungan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Akan 

tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut 

sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan 

sebagian besar dari harga barang-barang lain. Tingkat inflasi merupakan faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam proses investasi. Inflasi merupakan indikator 

ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. 

Adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya biaya produksi. 

Perusahaan properti merupakan unit bisnis yang bergerak dalam bidang 

pembangunan rumah dan pemukiman yang bahan utamanya adalah bahan 

bangunan. Tingginya inflasi akan mendorong harga bahan bangunan menjadi 

semakin mahal, menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus di tanggung 

oleh perusahaan. Seperti diketahui bahwa inflasi dapat menaikkan biaya produksi 

dan dapat membuat daya beli masyarakat akan menjadi menurun. Penurunan daya 

beli dan biaya produksi yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kondisi pasar modal. 

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga sebagai pengakuan 

utang berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan 

sistem diskonto. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank 

Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank 
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Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar di pasar. Bank 

Indonesia menggunakan mekanisme BI Rate atau suku bunga BI, yaitu BI 

mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan oleh Bank Indonesia 

untuk pelelangan pada masa periode tertentu. Meningkatnya suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia atau SBI berdampak pada peningkatan bunga deposito yang pada 

akhirnya mengakibatkan tingginya tingkat bunga kredit, sehingga investasi dalam 

perekonomian menjadi menurun. Investasi domestik yang menurun 

mengakibatkan meningkatnya ketergantungan usaha domestik pada investor luar 

negeri yang berarti bahwa terjadi peningkatan nilai arus dollar AS ke dalam 

negeri.  

Nilai tukar dollar atau disebut juga kurs dollar merupakan perbandingan 

nilai atau harga mata uang dollar dengan mata uang lainnya. Perbedaah antara 

negara yang masing-masing mempunyai alat tukar sendiri mengharuskan adanya 

perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut 

dengan kurs asing atau kurs. Menurut Mankiw (2006) menyatakan bahwa nilai 

tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal 

adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar uang suatu negara dengan 

mata uang negara lain, sedangkan nilai riil adalah nilai yang digunakan seseorang 

saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang-barang dan jasa 

dari negara lain. Nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat suku 

bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank central terhadap uang. 

Nilai yang lazim dipengaruhi oleh kusr, mempunyai peran penting dalam rangka 

stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang 

stabil dperlukan untuk tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan 

dunia usaha. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bank central pada waktu tertentu 

melakukan intervensi di pasar-pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi 

gejolak yang berlebihan. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 Dengan demikina tujuan dari penelitian ini adalah untuk ; (1). Menjelaskan 

pengaruh inflasi terhadap harga saham properti yang terdaftar di LQ 45 di BEI. 

(2). Menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham properti 

yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI. (3). menjelaskan pengaruh nilai tukar dolar 

terhadap harga saham properti yang terdaftar dalam LQ 45 di BEI. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan teori 

1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Widoatmodjo (2000) menyatakan bahwa, pasar modal 

merupakan tempat diperjual belikannya berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang, obligasi, saham dan intrumen lainya. Pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain misalnya pemerintah dan, 

perusahaan swasta. Pasar modal merupakan alternatif penghimpunan dana, selain 

sistem perbankan. Menurut Suad Husnan (1994), pasar modal diartikan sebagai 

pasar dari berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual 

belikan, baik dalam obligasi maupun saham yang diterbitkan pemerintah dan 

perusahaan swasta. Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal 

jangka panjang bagi dunia usaha khususnya perusahaan yang go publik dan 

sebagai wahana investasi bagi masyarakat (Farid. H dan Siswanto. S, 1998). 

2. Pengertian LQ 45 

LQ 45 merupakan jenis index yang terdiri dari 45 saham atau emiten 

dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang baik dengan memalui 

beberapa kriteria pemilihan saham. Berikut adalah kriteria tertentu dan seleksi 

utama sebuah saham untuk masuk dalam LQ45: 

1) Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar regular 

(rata–rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2) Ranking berdasar kapitalis pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 

bulan terakhir). 

3) Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan. 

4) Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi 

dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler. 

 

3. Pengertian Saham 

Menurut Sunariyah (2004) menyatakan bahwa, Saham merupakan suatu 

bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha atau perseroan terbatas yang 

dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk 

menguasai sebagian hak pemilikan atas perusahaan tersebut. Sedangkan menurut 

Fahmi (2012) menyatakan bahwa, saham merupakan tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal investor terhadap perusahaan atau perseroan terbatas dimana  

saham berwujud selembaran kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, 

nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegang saham atau investor. 
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4. Pengertian Inflasi 

Inflasi merupakan keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess 

Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi 

sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara 

umum atau bukan satu macam barang saja dan sesaat. Menurut Kuncoro (1998) 

yang dikutip oleh Sugeng Raharjo menyatakan bahwa, Inflasi diartikan sebagai 

kecenderungan dari harga yang meningkat secara umum dan terus menerus 

menurut. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan 

kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). 

Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. 

5. Pengertian  Tingkat Suku Bunga SBI 

Menurut Keynes, dalam Kuncoro (2001), menyatakan bahwa, Tingkat 

bunga terjadi karena adanya permintaan dan penawaran akan uang dari 

masyarakat, sedangkan perubahan naik turunnya tingkat suku bunga 

mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat 

berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat bunga 

diamana bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya, 

sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita capital loss 

atau gain. Memurut Darmawi (2005) menyatakan bahwa, Sertifikat bank 

Indonesia (SBI) pada prinsipnya merupakan surat berharga atas rupiah yang 

diterbitkan dengan sistem diskonto oleh bank Sentral Indonesia sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek. Tujuannya sebagai sarana 

pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka. Sedangkan Menurut Kasmir 

(2005) menyatakan bahwa, Sertifikat bank Indonesia (SBI) merupakan surat 

berharga yang diterbitkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) diamana penerbitan 

SBI dilakukan atas unjuk nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dilakukan 

dengan kebijakan operasi pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah 

uang yang beredar. Dengan mengatur tingkat bunga SBI bank sentral Indonesia 

secara tidak langsung, dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan 

cara mengumumkan stop out rate (SOR). Jadi secara sederhana apabila suku 

bunga SBI naik maka tingkat suku bunga umum juga akan mengalami kenaikan. 

Apabila suku bunga SBI turun maka suku bunga umum juga akan mengalami 

penurunan. 

B. Penelitian Terdahulu 

1) Riana Widyastuti penelitian tahun 2006 yang berjudul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pendekatan Almatan dan Pengaruh Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Jasa Go Publick di Bursa Efek Jakarta”. Dalam penelitian 

tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan harga saham secara 

signifikan antara perusahaan yang masuk kategori sehat dan tidak sehat 

pada perusahaan jasa go public di Bursa Efek Jakarta khususnya 

perusahaan restoran. Hotel dan pariwisata pada tahun 2000-2004. 

Perbedaaan dari judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku 



5 
 

bungan sbi dan nilai tukar dollar terhadap harga saham property di LQ 45 

Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasin pasar yang baik yang dapat menguntungkan para investor 

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

2) Timotius Ibram Jonathan penelitian tahun 2013 yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Kurs Terhadap  Volume  Transaksi 

Pada Index LQ 45”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa, Iflasi 

dan BI rate  berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham 

sedangkan nilai tukat tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

perdagangan, akan tetapi Inflasi suku bunga dan nilai tukar secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan 

saham. Perbedaaan dari judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, 

tingkat suku bungan sbi dan nilai tukar dollar  terhadap harga saham 

property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas yang 

tinggi dan kapitalisasin pasar yang baik yang dapat menguntungkan para 

investor untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.  

3) Achmad ATH Thobarry penelitian pada tahun 2009 yang berjudul             

“Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi dan 

Pertumbuhan GDP terhadap Indeks Harga Saham  Sektor Property (Kajian 

Pada Bursa Efek Indonesia Priode Pengamatan Tahun 2000-2008)”. 

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa, nilai tukar dollar terhadap 

rupiah, suku bunga, inflasi dan pertumbuhan GDP secara bersamasama 

berpengaruh terhadap indeks harga saham sektor properti, sedangkan 

secara parsial nilai tukar dollar terhadap rupiah berpengaruh positif 

signifikan terhadap indeks harga saham sektor properti sedangkan inflasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks saham sektor properti. 

Perbedaaan dari judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku 

bungan sbi dan nilai tukar dollar  terhadap harga saham property di LQ 45 

Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasin pasar yang baik yang dapat menguntungkan para investor 

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

4) Suyanto penelitian pada tahun 2007 yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Nilai Tukar Uang, Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Retrun Saham Sektor 

Property yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Tahun 2001-2005”. 

Menyatakan bahwa, Nilai tukar uang dan suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap return saham dan inflasi berpengaruh positif terhadap return 

saham. Perbedaaan dari judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, 

tingkat suku bungan sbi dan nilai tukar dollar  terhadap harga saham 

property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas yang 

tinggi dan kapitalisasin pasar yang baik yang dapat menguntungkan para 

investor untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

5) Diana Putra Perdana penelitian pada tahun 2009 yang berjudul pengarug 

suku bunga SBI dan Kurs Rupiah serta inflasi terhadap harga saham                   

(suatu studi kasus pada PT indosat tbk) menyatakan bahwa, suku bunga sbi 

memiliki dampak signifikan terhadap harga saham PT. indosat. Tbk, 

sedangkan terhadap dollar AS dan inflasi tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap PT. Indosat. Tbk. Perbedaaan dari judul penulis yang 

berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bungan sbi dan nilai tukar dollar  

terhadap harga saham property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia yang 

memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasin pasar yang baik yang 

dapat menguntungkan para investor untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. 

6) Yulia Efni penelitian pada tahun 2012 yang berjudul pengarug suku bunga 

deposit, SBI, Kurs dan inflasi terhadap harga saham perusahaan Real 

Estate dan Properti BEI menyatakan bahwa, suku bunga deposit dan inflasi 

mempunyai pemgaruh yang signifikan terhadap harga saham dan kurs 

tidak memiliki mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan variabel SBI mempunyai pengaruh yang persial 

terhadap harga saham dengan memasukkan variabel SBI. Perbedaaan dari 

judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bungan sbi dan 

nilai tukar dollar  terhadap harga saham property di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasin pasar 

yang baik yang dapat menguntungkan para investor untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

7) Bayu Setiawan Nugroho penelitian pada tahun 2012 yang berjudul analisis 

pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, dan suku bunga SBI terhadap retrun 

saham LQ 45 Priode 2007-2011 menyatakan bahwa, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham LQ45 tahun 2007-2011, begitu juga 

dengan inflasi dan suku bunga SBI yang tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham LQ45 tahun 2007-2011. Perbedaaan dari 

judul penulis yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bungan sbi dan 

nilai tukar dollar terhadap harga saham property di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasin pasar 

yang baik yang dapat menguntungkan para investor untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

8) Sugeng Raharjo penelitian pada tahun 2010 yang berjudul pengaruh 

inflasi, nilai kurs rupiah dan  tingkat suku bunga terhadap harga saham di 

BEI menyatakan bahwa, inflasi memiliki pengaruh positif terhadap harga 

saham, kurs dan suku bunga tidak berpengaruh  positif terhadap harga 

saham di BEI pada 2007-2009. Perbedaaan dari judul penulis yang 

berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bungan sbi dan nilai tukar dollar 

terhadap harga saham property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia yang 

memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasin pasar yang baik yang 

dapat menguntungkan para investor untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka dalam pemikiran  penelitian ini : 

        Variabel Independen 

     Variabel Dependen 

X1      (Y)  

 

    X2 

 

    X3 

     

 

 

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sebagai variabel independen yaitu inflasi (X1), Tingkat suku bunga SBI 

(X2) dan Nilai tukar dollar (X3) sedangkan variabel dependen (Y) yaitu harga 

saham Property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Definisi Oprasional 

Definisi operasional menunjukkan ukuran atau proksi dari suatu variabel. 

Variabel bebas penelitian ini yaitu inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar 

rupiah. Sedangkan variabel terikatnya yaitu harga saham. Masing-masing variabel 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Inflasi (X1) 

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase inflasi 

periode triwulanan tahun 2009-2012. 

b. Suku Bunga SBI (X2) 

Suku bunga SBI yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat suku 

bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia periode  tahun 2009-2012. 

c. Nilai Tukar Rupiah (X1) 

Nilai Kurs Tengah yang ditetapkan berdasarkan harga kurs oleh Bank 

Indonesia periode triwulanan tahun 2009-2012. Kurs tengah dirumuskan : 

Nilai Kurs Tengah =   

d. Harga Saham (Y) 

Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga saham pada 

saat penutupan (closing price) periode tahun 2009 – 2012. 

 

 

 

 

 

Inflasi 

Harga Saham 

Properti di LQ 45 

BEI 

Tingkat Suku 

Bunga SBI 

Nilai Tukar 

Dollar 
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E. Hipotesis  

 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara atau dugaan jawaban 

yang paling memungkinkan walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian. 

Hipotesis bermanfaat membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya di atas maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif signifikan inflasi terhadap harga saham 

Properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia.  

H2 :  Diduga terdapat pengaruh positif signifikan tingkat suku bunga SBI 

terhadap harga saham Properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia.  

H3 :  Diduga terdapat pengaruh positif signifikan kurs mata uang asing (US 

Dollar) terhadap harga saham Properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelituian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 

(Sugiyono, 2012;13). 

B. Populasi, Sampel dan, Teknik Sampling 

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek penelitian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharjadi dan purwanto, 2009:7). Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar  dalam LQ 45 di Bursa 

Efek indonesia tahun 2009-2012. Perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia digunakan sebagai penelitian karena perusahaan properti yang masuk di 

LQ 45 sangat baik. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari perusahaan properti di LQ 

45 BEI dari priode 2009-2012 dengan menggunakan teknik non random sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiono 2007:66). Salah satu teknik pengambilan sampel dalam 

non random sampling adalah proposive sampling dimana cara pengambilan subjek 

bukan didasarkan pada random atau daerah, tetapi didasarkna atas adanya kriteria 

tertentu untuk ditetapkan beberapa sampel berdasarkan kriteria tertentu (Arikunto 

2006:139). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan properti yang terdaftar di LQ 45 BEI  yang memberikan data aktivitas 

treding, saham yang diperdagangkan selama tahun 2009-2012 kenaikan harga 

sangat bagus dari perusahaan properti yang lainnya yang terdaftar dalam LQ di 

BEI 45. Perusahaan dalam sempel ini yaitu PT.Bumi Serpong Damai Tbk. 

(BSDE). 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:127), yaitu : 

1. Nilai harga saham bulanan perusahaan peoperti di LQ 45 BEI          

masing-masing perusahaan selama priode 2009-20012 yang di ambil 

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

2. Data inflasi bulanan selama priode 2009-2012 yang di ambil memaluli 

http://www.bi.go.id. 

3. Data tingkat suku bunga SBI bulanan selama priode 2009-2012 yang di 

ambil melalui http://www.bi.go.id. 

4.  Data nilai tukar dollar terhadap rupiah bulanan selama priode 2009-2012 

yang di ambil melalui http://www.bi.go.id. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

mendokumentasikan yaitu mencatat data bulanan yang tercantum pada laporan 

akhir tahun perusahaan yang terdaftar pada LQ 45. Untuk data kurs dan tingkat 

suku bunga SBI bulanan diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia 

(www.bi.go.id), serta BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data laju inflasi bulanan. 

Untuk data pertumbuhan GDP digunakan data 3 bulanan karena Bank Indonesia 

dan BPS hanya mengeluarkan laporan GDP setiap 3 bulan. Untuk menyamakan 

dengan metode pengamatan dengan variabel lain digunakan metode interpolasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan 

mengunjungi situs wab http://www.idx.co.id. dan http://www.bi.go.id yang telah 

dipublikasikan melalui internet dari tahun 2009-2012. Data yang di dapatkan 

merupakan data skunder untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif 

signifikan inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar dollar terhadap harga 

saham properi di LQ 45 Bursa Efek Indonesia. Data yang telah di kumpulkan 

berupa data inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar dollar dan harga penutupan 

dari perusahaan properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia.    

F. Teknik Analisis Data 

Analisis  data dalam penelitian ni menggunakan aplikasi SPSS. Analisis 

data peliputi : 

1. Analisis Deksripsi 

Statistik deksripsi digunakan untuk mendekripsikan data yang ada pada 

penelitian ini yang terdiri dari harga saham properti di LQ 45 BEI, inflasi, tingkat 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
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suku bunga, nilai tukar dollar. Pengukuran ini digunakan  penelitian yaitu nilai 

munimum, nilai maksimum, mean dan standar devisiasi. 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Normalitas adalah residu yang seharusnya terdistribusi normal seputar 

skor-skor variabel terikat (Basri, 2011).  

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

varianbel bebas di dalam model regresi (Ghozalli, 2011). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozalli, 

2011). 

 

3. Analisis Regresi Liner Berganda  

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah model 

analisis regresi sederhana dan berganda, Penelitian ini akan menerangkan 

pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas (dependent), terhadap 

variabel terikat (independent). 

Model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini.  

 

Yi = a + b1 Xi1 + b2 Xi2 + b3 Xi3 + e 

 

  Keterangan  

  Yi = Harga Saham 

  Xi1 = Inflasi 

  Xi2 = Tingkat Suku Bunga 

  Xi3 = Nilai Tukar Dollar 

  a = Konstata  

 b1, b2 & b3 =  Koefisien Regresi ( Ghizali. 2001:85) 

  е = Error 
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4. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh satu variabel 

dependen secara individual dalam menerangkan variabel independen (Ghozalli, 

2011). 

  

5. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai F nya 

(Ghozalli, 2011).  

 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi       variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozalii, 2011).  

 

HASIL PENELITIAN 

 Untuk membuktikan hipotesis dipergunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan Y = 4240,287 

+ 22,002X1 - 372,822X2 - 0,115X3, dengan koefisien regresi variabel inflasi 

sebesar 22,002, variabel tingkat suku bunga SBI - 372,822, dan nilai tukar 

dollar - 0,115. 

1.  Berdasakan hasil uji t dapat diperoleh sebagai berikut: 

a. Hasil perhitungan uji t untuk Inflasi diperoleh thitung sebesar 1,495.   

Ternyata besarnya thitu.ng terletak di daerah penerimaan Ho yaitu thitung 

lebih kecil dari ttabel  atau 1,495 < 2,02. H1 ditolak didaerah antara -2,02 

< thitung < 2,02.  Dari hasil ini menunjukkan bahwa inflasi tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan. Ini membuktikan bahwa hipotesis yang pertama 

“Terdapat pengaruh positif signifikan inflasi terhadap harga saham 

Property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia” tidak terbukti kebenarannya. 

Dari hasil penelitian sesuai dengan Diana Putra Perdana penelitian 

pada tahun 2009 yang berjudul pengaruh suku bunga SBI dan Kurs 

Rupiah serta inflasi terhadap harga saham  (suatu studi kasus pada PT 

indosat tbk) menyatakan bahwa, suku bunga sbi memiliki dampak 

signifikan terhadap harga saham PT. indosat. Tbk, sedangkan terhadap 

dollar AS dan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

PT. Indosat. Tbk.  
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b. Hasil perhitungan uji t untuk Tingkat Suku Bunga diperoleh thitung 

sebesar -8,981. Ternyata besarnya thitung terletak di daerah penolakan 

Ho yaitu thitung lebih besar dari ttabel  atau -8,981 > 2,02. H1 diterima 

didaerah antara -2,02 < thitung < 2,02.  

Dari hasil ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham 

perusahaan. Ini membuktikan bahwa hipotesis yang kedua “Terdapat 

pengaruh positif signifikan tingkat suku bunga terhadap harga saham 

Property di LQ 45 Bursa Efek Indonesia” terbukti kebenarannya. 

Ini sesuai dengan penelitian Suyanto penelitian pada tahun 2007 yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Uang, Suku Bunga dan Inflasi 

Terhadap Retrun Saham Sektor Properti yang Tercatat di Bursa Efek 

Jakarta Tahun 2001-2005”. Menyatakan bahwa, Nilai tukar uang dan 

suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham dan inflasi 

berpengaruh positif terhadap return saham. Perbedaaan dari judul 

penulis yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bungan sbi dan 

nilai tukar dollar  terhadap harga saham property di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasin pasar 

yang baik yang dapat menguntungkan para investor untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

c. Hasil perhitungan uji t untuk nilai tukar dollar diperoleh thitung sebesar -

3,825. Ternyata besarnya thitung terletak di daerah penolakan Ho yaitu 

thitung lebih besar dari ttabel  atau -3,825 > 2,02. H1 diterima didaerah 

antara -2,02 < thitung < 2,02.    

Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai tukar dollar mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham 

perusahaan. Ini membuktikan bahwa hipotesis yang ketiga “Terdapat 

pengaruh positif signifikan nilai tukar dollar terhadap harga saham 

Properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia” terbukti kebenarannya. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh Fhit sebesar 77,108. Ternyata 

besarnya Fhit terletak di daerah penolakan Ho, yaitu Fhit lebih besar dari 

Ftabel  atau 77,108 > 2,82. Sehingga secara bersama-sama ada pengaruh 

yang signifikan Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga (X2), dan Nilai Tukar 

Dollar (X3), terhadap Perubahan Harga Saham (Y). 

3. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,843,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model Inflasi (X1), 

Tingkat Suku Bunga (X2) dan Nilai Tukar Dollar (X3),  menjelaskan 

variasi Perubahan Harga Saham perusahaan sebesar 84,3% dan 15,7% 

dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
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KESIMPULAN  

1. Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh sebagai berikut: 

a. Hasil perhitungan uji t untuk Inflasi diperoleh thitung sebesar 1,495. 

Ternyata besarnya thitu.ng terletak di daerah penerimaan Ho yaitu thitung 

lebih kecil dari ttabel  atau 1,495 < 2,02. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan harga saham perusahaan. Ini membuktikan bahwa hipotesis 

yang pertama “Terdapat pengaruh positif signifikan inflasi terhadap 

harga saham Properti di LQ 45 Bursa Efek Indonesia” tidak terbukti 

kebenarannya. 

b. Hasil perhitungan uji t untuk Tingkat Suku Bunga diperoleh thitung 

sebesar -8,981. Ternyata besarnya thitung terletak di daerah penolakan 

Ho yaitu thitung lebih besar dari ttabel  atau -8,981 > 2,02. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis yang kedua “Terdapat pengaruh positif 

signifikan tingkat suku bunga terhadap harga saham Properti di LQ 45 

Bursa Efek Indonesia” terbukti kebenarannya. 

c. Hasil perhitungan uji t untuk nilai tukar dollar diperoleh thitung sebesar 

-3,825. Ternyata besarnya thitung terletak di daerah penolakan Ho yaitu 

thitung lebih besar dari ttabel atau -3,825 > 2,02. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai tukar dollar mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis yang ketiga “Terdapat pengaruh positif 

signifikan nilai tukar dollar terhadap harga saham Properti di LQ 45 

Bursa Efek Indonesia” terbukti kebenarannya. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh Fhit sebesar 77,108. Ternyata 

besarnya Fhit terletak di daerah penolakan Ho, yaitu Fhit lebih besar dari 

Ftabel  atau 77,108 > 2,82. Sehingga secara bersama-sama ada pengaruh 

yang signifikan Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga (X2), dan Nilai Tukar 

Dollar (X3), terhadap Perubahan Harga Saham (Y). 

A. Saran-Saran 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham, dengan cara 

meningkatkan devisa dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor 

dan mengendalikan harga kebutuhan domestik.  

2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan tingkat suku bunga dan nilai tukar dollar terhadap perubahan 

harga saham, sehingga perlu dipertahankan. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat suku bunga dan nilai 

tukar dollar dalam penentuan perubahaan saham, untuk itu perlu adanya 

penambahan variabel yang mempengaruhinya. 
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