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Di dalam negara-negara maju dan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, 
pembiayaan pembangunan khususnya untuk unit-unit usaha dapat diperoleh dari berbagai 
sumber. Sumber yang paling utama diperoleh melalui pasar finansial karena pasar ini 
menemukan para penjual dan pembeli sekuritas atau bisa disebut saham. Saham dapat 
diperoleh dari pasar modal yang pada dasarnya pasar modal (capital market) merupakan 
pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, 
baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 
keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh 
imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.  
Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami seberapa besar variable-
variabel diantaranya tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs rupiah mempengaruhi 
return saham perbankan di BEJ . Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu 
yang bersumber dari Jurnal Manajemen Swagata UMM bahwa tingkat inflasi, tingkat 
bunga, dan kurs rupiah berpengaruh terhadap return saham perbankan, sehingga disini 
penulis mencoba membahas kembali akan tetapi dengan tahun serta data-data yang 
berbeda. 
Model analisis yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah jenis Analisis Regresi 
I 3Xi3 + 2Xi2 + 1Xi1 + 0 + Linier Berganda dengan rumus : Yi =  
Variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada 
satu hal dalam pembahasannya, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pada ketiga 
variabel itu terjadi pengaruh yang signifikan. Akan tetapi satu variabel yaitu tingkat suku 
bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham, dan dua variabel lainnya 
berpengaruh positif terhadap return saham maka untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan apabila return saham turun maka tingkat suku bunga dapat ditinggikan.   


