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ABSTRAK 

Kondisi perekonomian di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan perubahan-

perubahan yang mengakhawatirkan. Terutama pada kondisi ekonomi makro atau moneter yang 

sangat sensitif terhadap kejadian dan peristiwa ekonomi maupun politik yang terjadi. Sensitifitas 

dari ekonomi makro atau moneter tersebut sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian 

terutama kegiatan perdagangan. Salah satu kegiatan perdagangan yang akan paling dipengaruhi 

oleh perubahan kondisi ekonomi makro atau moneter tersebut adalah kegiatan perdagangan yang 

berlangsung di pasar modal. Di Indonesia, pasar modal yang saat ini beroperasi adalah Bursa 

Efek Indonesia. Perusahaan sebagai salah satu institusi ekonomi, tidak lepas dari berbagai 

pengaruh lingkungan ekonomi, baik ekonomi mikro yang meliputi kinerja perusahaan, 

pengumuman laporan keuangan, perubahan strategi perusahaan, maupun lingkungan ekonomi 

makro yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga deposito, 

perubahan kurs rupiah dan harga emas. Pengaruh Tingkat inflasi, perubahan nilai kurs rupiah, 

tingkat suku bunga deposito dan perubahan harga emas ditunjukan dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0, 115 atau 11,50%. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan tingkat 

inflasi, perubahan nilai kurs rupiah, tingkat suku bunga deposito dan perubahan harga emas 

sebesar 11,50%, sedangkan 88,50% dipengaruhi oleh faktor lain. Pada hasil pengujian hipotesis 

yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Tingkat 

Inflasi, Perubahan Nilai Kurs Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito dan Perubahan Harga Emas 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham perusahaan yang listing di BEI, 

yang terlihat dari sig. perusahaan sampel yang melebihi dari 0.05 yaitu sebesar 0,416. Hal ini 

juga ditunjukkan dari nilai Fhitung < Ftabel yaitu sebesar 1,012 < 2.69. Penelitian menghasilkan 

bahwa secara parsial antara masing-masing variabel Tingkat Inflasi, Perubahan Kurs Rupiah, 

Tingkat Suku Bunga Deposito dan Perubahan Harga Emas tersebut tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Return Saham perusahaan yang listing di BEI. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Indonesian economic condition has fluctuation and worried changed in a few years. Primary in 

macro economic and moneter conditions which is sensitively to the economic and political 

issues. This sensitively has influence economic activity especially trading activity. The most 

trading activity has influence by the changing of the macro economic and moneter condition is 

trading at stock exchange. In Indonesia, stock exchange or stock market has operated is Bursa 

Efek Indonesia or Jakarta Stock exchange. Company/enterprise as an economic institution 

interralated with influence of micro and macro economic condition. Macro economic such as 

inflation, rate of deposito interest, valas and gold price. Macro economic influence indicate by 

coefficient termination values in the amount of 0,115 or 11,50 %, and 88,50 % by the other 

factor. Hypothesis test indicated as independent variable as simultant has unsignificant influence. 

It’s indicate in the amount of sig.> 0,05 which is 0,416. the test as parcial indicated that no 

significant influence of the dependent variable to the independent variable which is return of 

listed stock in BEI. 

 


