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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai Kurs Dan Volume 

Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham Pada Saham Indeks LQ 45 Yang Tercatat Di Bursa 

Efek Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara inflasi 

(X1), suku bunga SBI (X2), nilai kurs (X3), dan volume perdagangan saham (X4) terhadap harga 

saham (Y) pada saham indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

inflasi (X1), suku bunga SBI (X2), nilai kurs (X3), dan volume perdagangan saham (X4) 

terhadap harga saham (Y). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pada saham indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta periode Februari 2002 sampai dengan Januari 2005. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria pengambilan sampel yaitu saham indeks LQ 45 yang sahamnya aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta selama periode Februari 2002 sampai Januari 2005 secara 

continue (berkesinambungan). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 

saham indeks LQ 45.  

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi 

linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan dengan analisis regresi 

linear sederhana diperoleh 3 persamaan, yaitu Y = 66,417– 0,521 X1, Y adalah suku bunga SBI, 

X1 adalah inflasi. Y = 9672,102 – 7,130 X2, Y adalah nilai kurs, X2 adalah inflasi. Y = 

8432,517 + 45,146 X3, Y adalah nilai kurs, X3 adalah suku bunga SBI. Dan hasil perhitungan 

dengan analisis regresi linear berganda diperoleh 4 persamaan, yaitu Y = -7393,692 + 126,770 

X1 + 256,948 X2, Y adalah nilai kurs, X1 adalah inflasi, X2 adalah suku bunga SBI. Y = 

5269,393 + 12,272 X2 – 0,252 X3, Y adalah harga saham, X2 adalah suku bunga SBI, X3 adalah 

nilai kurs. Y = 5617,091 – 4,402 X1 – 0,224 X3, Y adalah harga saham, X1 adalah inflasi, X3 

adalah nilai kurs. Y = 5467,069 – 0,000423 X4 – 0,167 X3, Y adalah harga saham, X4 adalah 

volume perdagangan saham, X3 adalah nilai kurs  

Berdasarkan hasil analisis, didapat bahwa secara parsial variabel ekonomi makro (analisis 

fundamental) yang terdiri dari inflasi (X1), suku bunga SBI (X2) dan nilai kurs (X3) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan didapat 

bahwa volume perdagangan saham (X4) dan nilai kurs secara bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian membuktikan 

bahwa variansi (pola pergerakan) harga saham indeks LQ 45 lebih banyak ditentukan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis. 

 


