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Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan food and beverage dengan judul “ 

Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Return Saham di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah inflasi dan tingkat suku bunga deposito 

berpengaruh secara serentak bersama-sama (simultan) signifikan terhadap return saham; dan 

untuk mengetahui apakah inflasi yang berpengaruh paling dominant terhadap return saham di 

bursa efek Jakarta. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu: bahwa inflasi dan tingkat suku 

bunga deposito berpengaruh secara serentak bersama-sama (simultan) signifikan terhadap return 

saham; dan variable inflasi yang paling dominant berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara inflasi dan tingkat suku bunga 

deposito dengan return saham, menggunakan analisis regresi linier berganda, dan untuk 

mengetahui apakah inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh secara simultan dan parsial 

signifikan terhadap return saham, serta untuk mengetahui variable bebas mana yang dominant 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, menggunakan uji hipotesis yaitu uji F dan 

t. Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama, yaitu jika Fhitung > Ftabel, sedangkan untuk 

hipotesis kedua jika thitung > ttabel. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk inflasi dan tingkat 

suku bunga deposito dengan return saham adalah Y = -3.035 + 1.965X1 + 0.301X2 + e, tampak 

dari persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada semua variable. Sedangkan 

hasil dari perhitungan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (34.975 > 3.354). 

Untuk hasil uji hipotesis kedua secara parsial menunjukkan bahwa variable inflasi (X1) thitung > 

ttabel (4.475 > 2.059), variable tingkat suku bunga (X2) thitung > ttabel (3.095 > 2.059).  

Dari hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis F dan t tersebut, sesuai dengan tolak 

ukur yang digunakan, maka inflasi dan tingkat suku bunga deposito berpengaruh secara serentak 

simultan dan parsial signifikan terhadap return saham, dan inflasi berpengaruh paling dominant 

secara signifikan terhadap return saham. Dengan demikian maka dua hipotesis tersebut dalam 

penelitian ini terbukti. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat, mengimplikasikan bahwa sebaiknya emiten dapat 

mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan 

pemegang saham demi tercapainya efisiensi dan efektifitas 

 


