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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTISIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan enam penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pengaruh 

Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Return Saham Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Fitria Firdausi dan Akhmad Riduwan (2017). Hasil analisisnya 

menunjukkan bahwa variabel EPS dan Inflasi berpengaruh positif  terhadap 

return saham, sedangkan variabel ROA, DER, OCF dan Tingkat Suku 

Bunga tidak berpengaruh terhadap return saham. Berarti menyatakan bahwa 

salah satu variabel dari masing-masing faktor internal dan eksternal 

berpengaruh terhadap return saham. Begitu pula sebaliknya bahwa beberapa 

variabel dari faktor internal dan eksternal tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Dyah Rosna Yustanti Toin dan Sutrisno (2015). Hasil analisisnya 

menunjukkan bahwa faktor internal, variabel EPS dan ROE berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel ROI tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Faktor eksternal, 

kedua variabel suku bunga dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan. 

Namun, hasil uji simultan menunjukkan pengaruh signifikan baik faktor 

internal maupun faktor eksternal terhadap harga saham. 
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 Putu Imba Nidianti (2013). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa 

secara parsial return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, debt to equity ratio (DER), interest rate, dan inflation rate 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 Abdul Karim (2015). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa uji t 

menunjukkan earning per share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return 

saham, dividen per share berpengaruh positif terhadap return saham, 

struktur modal tidak berpengaruh terhadap return saham, profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap return saham, inflasi berpengaruh negatif 

terhadap return saham, suku bunga berpengaruh positif terhadap return 

saham dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap return saham. 

 Susiani (2016). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa secara simultan 

ROE, EPS, DER, PBV, Inflasi dan Suku Bunga secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial ROE, PBV, 

Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap return saham, 

sedangkan EPS, DER berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 Nayu Citra Amalia dan Titin Puspitaningrum Dewi Kartika (2016). 

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa ROE, Operating Cash Flow, 

Sensitivity of Inflation, Sensitivity of Interest Rate tidak berpengaruh 

terhadap return saham, Earning Quality berpengaruh terhadap return 

saham. 

 Hubungan penelitian yang sedang dilakukan saat ini dengan penelitian 

terdahulu saling berkaitan dalam membahas tentang pengaruh faktor internal 
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dan eksternal terhadap return saham. Seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Fitria Firdausi dan Akhmad Riduwan (2017), Dyah Rosna Yustanti 

Toin dan Sutrisno (2015), Putu Imba Nidianti (2013), Abdul Karim (2015), 

Susiani (2016) dan Nayu Citra Amalia dan Titin Puspitaningrum Dewi 

Kartika (2016) semua membahas tentang bagaimana pengaruh faktor 

internal dan eksternal perusahaan terhadap return saham yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Yunia 

Arlita (2018) juga membahas tentang pengaruh faktor internal dan eksternal 

terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

 Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu saling 

berhubungan dengan jelas dikarenakan masih membahas terkait dengan 

faktor internal dan faktor eksternal dan return saham serta bagaimana 

hubungan kedua variabel tersebut berkaitan dengan return saham.  

 

B. Tinjuan Pustaka 

1. Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya para 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka 

memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan 

perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka 

berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli 
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(investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang 

menurut mereka menguntungkan (Kasmir, 2013:184). 

 Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrument derivaif 

maupun instrument lainnya. Keberadaan pasar modal sangat berperan 

penting bagi perekonomian suatu Negara, karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, pasar modal menjadi 

sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian 

masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan 

karakteristik keuangan dan risiko masing-masing instrumen 

(www.idx.co.id). 

 

b. Para Pemain di Pasar Modal 

 Menurut kasmir (2013:189-194), paea pemain utama yang 

terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung 

dalam proses transaksi utama adalah sebagai berikut: 

1) Emiten, adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat 

berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, 
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emiten dapat memilih instrument pasar yang bersifat kepemilikan 

atau utang. 

2) Investor, adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan 

modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli 

surat-surat berharga para investor biasanya melakukan penelitian 

dan analisis-analisis tertentu. 

3) Lembaga Penunjang, adalah mendukung beroperasinya pasar 

modal, sehingga mempermudah emiten dan investor dalam 

melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. 

 

c. Manfaat Pasar Modal 

 Menurut Mohammad Samsul (2006:43) manfaat pasar modal 

dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu: 

1) Sudut pandang emiten, sebagai sarana untuk mencari dana lebih 

besar dengan biaya yang lebih murah. Dapat memperbaiki struktur 

permodalan perusahaan, manajemen perusahaan yang terbuka 

menguntungkan bagi pemegang saham dan memperluas jaringan 

bisnis baik dengan domestic maupun perusahaan luar negeri. 

2) Sudut pandang masyarakat, sarana yang terbaik untuk investasi 

dengan junlah yang tidak terlalu besar, nilai investasinya 

berkembang mengikuti pertumbuhan yang tercermin pada 

meningkatnya harga saham menjadi capital gain. Memperkecil 
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risiko dan meningkatkan keuntungan dengan melakukan investasi 

dalam beberapa saham. 

3) Sudut pandang pemerintah, sebagai sumber biaya badan usaha 

milik Negara (BUMN), sehingga tidak tergantung pada subsidi dari 

pemerintah. Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, 

penghematan devisa bagi pembiayaan pembangunan serta 

memperluas kesempatan kerja. 

 

2. Return Saham 

a. Pengertian Return Saham 

 Investor selalu mengharapkan untuk mendapatkan return dalam 

melakukan investasi. Return saham merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan 

(Tandelin, 2010:12). Di sisi ini jelas bahwa return merupakan hal yang 

penting di dalam menentukan keputusan investasi. 

 Dalam melakukan kegiatan investasi pada saham, para investor 

perlu melihat apakah saham tersebut mampu memberikan tingkat 

pengembalian (return) yang sesuai dengan harapan atau tidak. 

Menurut Jogiyanto (2014:235), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah 

terjadi atau return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang 
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diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. Ada dua komponen dalam 

pengambilan keputusan yaitu: 

1) Untung/rugi modal (capital gain/loss) merupakan keuntungan 

(kerugian) bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual 

(harga beli) di atas harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di 

pasar sekunder. 

2) Imbal hasil (yield) merupakan pendapatan atau aliran kas yang 

diterima investor secara periodik, misalnya berupa dividen atau 

bunga. Yield dinyatakan dalam persentase dari modal yang 

ditanamkan. 

  Menurut Zalmi (2011:4), return saham terdiri dari capital gain 

dan dividend yield. Capial gain adalah selisih antara harga jual dan 

harga beli per lembar saham dibagi dengan harga beli, dividend yield 

adalah dividen per lembar dibagi dengan harga beli saham per lembar. 

Rate of return merupakan ukuran terhadap hasil suatu investasi. 

Dalam melakukan investasi, orang akan memilih investasi yang 

memberikan hasil (rate of return) yang tinggi. Rate of return saham 

dinyatakan sebagai berikut: 

               
(                     )         

          
 ….. (2.1) 

  Pengukuran return realisasi saham dapat dilakukan dengan cara 

menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan harga saham 

periode sebelumnya. Maka, perhitungan realized return ditunjukkan 

dengan rumus: 
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 ….. (2.2) 

Keterangan: 

Rit = return saham I pada bulan ke-t 

Pit = harga saham I pada bulan ke-t 

Pit – 1 = harga saham I 1 bulan sebelum bulan ke-t 

Sedangkan, untuk perhitungan expected return ditunjukkan dengan 

rumus: 

 (  )  ∑
   

 

 

 
 ….. (2.3) 

Keterangan: 

E(Ri) = return ekspektasian (expected return) saham I 

Rit = return saham 

N = jumlah dari hasil masa depan 

 

b. Macam-macam Return Saham 

 Menurut Hartono (2013:235), return dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasian 

(expected return), sebagai berikut: 

1) Return realisasi (realized return), merupakan return yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung dengan menggunakan data 

historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah 

satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi juga 

berguna sebagai dasar penentu return ekspektasi (expected return) 

dan risiko dimasa mendatang. 
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2) Return ekspektasi (expected return), merupakan yang diharapkan 

akan diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya 

belum terjadi. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Return Saham 

 Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang 

penting untuk mempengaruhi segala macam bentuk transaksi 

perdagangan di pasar modal tersebut. Informasi atau pengumuman 

yang diterbitkan oleh emiten akan mempengaruhi para calon investor 

dalam mengambil keputusan untuk memilih portofolio investasi yang 

efisien. 

 Menurut Jogiyanto (2000:351), para pelaku pasar modal akan 

mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, 

sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa perubahan pada 

transaksi perdagangan saham, misalnya adanya perubahan pada 

volume perdagangan saham, perubahan pada harga saham, proporsi 

kepemilikan, dan lain-lain. Sebagai salah satu instrument ekonomi ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham suatu efek, baik harga 

saham individual maupun harga saham gabungan misalnya IHSG dan 

indeks LQ45, yaitu faktor internal (lingkungan mikro) dan eksternal 

(lingkungan makro). Lingkungan mikro yang mempengaruhi harga 

saham antara lain (Alwi, 2003): 
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1) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, dan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan (financing announcement). 

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of 

director announcements). 

4) Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi. 

5) Pengumuman invetasi (investment announcement). 

6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcement), seperti 

negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan. 

Sedangkan pada lingkungan makro yang mempegaruhi harga saham 

antara lain: 

1) Pengumuman dari pemerintah. 

2) Pengumuman hukum (legal announcement). 

3) Pengumuman industri sekuritas (securities announcement). 

4) Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar. 

5) Berbagai issue, baik dari dalam dan luar negeri. 

 

3. Faktor Internal 

  Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam perusahaan 

dan berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan tersebut. Baik 

buruknya kinerja perusahaan tersebut dapat dilihat dari rasio keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan. Informasi laporan keuangan 

merupakan salah satu acuan bagi para calon investor untuk mengetahui 
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sejauh mana perkembangan kondisi perusahaan dan apa saja yang telah 

dicapainya (Tandelilin, 2010:365). Faktor internal yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu rasio keuangan dan laporan arus kas. Rasio keuangan 

yang digunakan yaitu:  

a. Earning per Share (EPS) 

 Earning per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham 

adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Irham, 

2012). Menurut Fahmi (2012) rasio tersebut “menunjukkan bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan pada para pemegang saham 

dari setiap lembar saham yang dimiliki”, atau dengan kata lain 

merupakan bagian keuntungan atau laba untuk setiap saham yang 

diperoleh pemegang saham.  

 Menurut Mayfi dan Rudianto (2014), EPS memberikan 

informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para pemegang 

saham menghargai perusahaan, sehingga mereka dapat membeli 

saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan 

nilai buku saham. Makin tinggi nilai eps tentu saja menggembirakan 

pemegang saham karena makin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang 

diterima pemegang saham meningkat (darmadji dan fakhrudin, 

2011:154). Earning per Share dapat dihitung dengan: 

    
           

                           
 ….. (2.4) 
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b. Return on Equity (ROE) 

 Return on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang penting bagi pemegang saham. Menurut Samsudin 

(2011), ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan atau 

income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang 

mereka investasikan dalam perusahaan. Return on Equity (ROE) 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan (emiten) 

dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri.  

 Rasio ini diperoleh dengan membagi laba setelah pajak dengan 

total modal sendiri. Semakin tinggi ROE mencerminkan kinerja 

perusahaan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan. Meningkatnya harga saham perusahaan akan 

menyebabkan return saham akan meningkat pula, maka secara teoritis 

sangat dimungkinkan jika ROE akan berpengaruh positif terhadap 

return saham.  

 Home dan Wachowicz (2012) menyatakan bahwa ROE adalah 

imbal hasil atas ekuitas yang menunjukkan daya untuk menghasilkan 

laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. ROE 

yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Cara 

menghitung ROE adalah dengan membandingkan laba bersih dengan 

ekuitas biasa atau dengan rumus sebagai berikut: 

    
                    

            
 ….. (2.5) 
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 Return on Equity (ROE) mengukur seberapa efisien sebuah 

perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham untuk 

menghasilkan keuntungan dan menumbuhkan perusahaannya. Tidak 

seperti rasio pengembalian investasi lainnya, ROE adalah rasio 

profitabilitas dari sudut pandang investor, bukan dari sudut pandang 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menghitung berapa banyak 

uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan 

uang yang diinvestasikan pemegang saham, bukan investasi 

perusahaan dalam bentuk asset atau sesuatu yang lainnya. 

c. Debt to Equity Ratio (DER) 

 Debt to Equity Ratio memberikan jaminan tentang seberapa 

besar hutang perusahaan yang dijamin dengan modal sendiri 

perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha (Ang, 

1997).  Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) Debt to Equity 

Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya 

utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Hal ini dapat 

menggambarkan potensi manfaat dan resiko yang berasal dari 

penggunaan utang. DER yang semakin tinggi menunjukkan 

komposisi total hutang yang semakin tinggi dibanding dengan total 

modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

mencerminkan tingkat resiko investor karena akan berdampak pada 

turunnya harga saham yang akan menyebabkan turunnya return 

saham. 
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Secara matematis DER dapat dirumuskan sebagai berikut:  

    
                 

            
 ….. (2.6) 

Sumber: (Moeljadi, 2006:70) 

4. Faktor Eksternal  

  Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar perusahaan yang 

berkaitan dengan kondisi ekonomi makro. Menurut Samsul (2006:201) 

menyatakan faktor makro mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

perubahan kinerja perusahaan secara fundamental mempengaruhi harga 

saham di pasar. Investor fundamentalis akan memberi nilai saham sesuai 

kinerja perusahaan saat ini dan prospek kinerja perusahaan di masa 

datang. Dimana apabila kondisi kinerja keuangan meningkat harga saham 

juga akan meningkat, sebaliknya jika kinerja perusahaan menurun maka 

harga saham akan mengalami penurunan. Faktor eksternal yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi dan suku bunga, sebagai 

berikut: 

a. Inflasi 

1) Pengertian Inflasi 

  Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya 

harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari 

satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali apabila 

kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada 

barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.   
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  Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga 

produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan 

daya beli masyarakat (Tandelilin, 2010:342). Dapat diartikan juga 

sebagai naiknya terus menerus tingkat harga pada suatu 

perekonomian akibat kenaikan permintaan agregat/penurunan 

penawaran agregat. 

 Inflasi dapat disebabkan oleh adanya tekanan dari sisi 

supply (cost push inflation) dan kenaikan dalam jumlah 

permintaan (demand pull inflation). Faktor yang menyebabkan 

terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi 

nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama Negara-negara 

partner dagang, peningkatan harga komoditi yang diatur 

pemerintah dan akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. 

 Sedang, demand pull inflation terjadi apabila perusahaan 

tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat 

dalam pasaran dan biasanya terjadi pada saat perekonomian 

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan 

pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. 

 Stabilnya inflasi merupakan syarat bagi pertumbuhan 

ekonomi agar berkesinambungan yang pada akhirnya dapat 

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pengendalian inflasi begitu penting karena didasarkan pada 
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pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan 

memberikan dampak negative kepada kondisi sosial ekonomi.  

2) Teori Inflasi 

 Dalam ekonomi terdapat tiga macam jenis teori inflasi di 

antaranya: 

a) Teori Kuantitas, menjelaskan bahwa pada prinsipnya inflasi itu 

akan terjadi hanya disebabkan karena bertambahnya uang yang 

beredar, bukan karena faktor-faktor lain. Terdapat dua faktor 

penyebab terjadinya inflasi yaitu jumlah uang yang beredar 

dan perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan naik. 

b) Teori Keynes, menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena 

masyarakat mempunyai permintaan yang melebihi junlah uang 

yang tersedia. Keynes memberikan pernyataan bahwa inflasi 

terjadi dikarenakan masyarakat menginginkan hidup yang 

melebihi batas kemampuan ekonominya. Teori ini pun 

memfokuskan bagaimana persaingan antar masyarakat dengan 

penghasilan dapat memicu permintaan agregat yang lebih 

besar daripada jumlah barang yang tersedia sehingga 

menimbulkan kenaikan barang. 

c) Teori Strukturalis, dapat juga disebut denga teori inflasi jangka 

panjang karena teori tersebut mengamati sebab inflasi yang 

berasal dari struktur ekonomi, tekhusus bagi penyedia bahan 

makan dan barang ekspor. Dalam teori ini dijelaska bahwa 
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penambahan barang terlalu lambat sehingga tidak sebanding 

dengan pertumbuhan kebutuhannya dan berakibat pada 

kenaikan harga bahan makanan serta kelangkaan devisa 

Negara.   

Apabila sudah seperti itu maka akan terjadi kenaikan harga 

secara merata dan terjadilah inflasi. Model inflasi seperti ini 

cukup serius cara mengatasinya, tidak hanya dengan 

mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi harus dengan 

peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan 

pangan dan barang ekspor. 

3) Tingkat Inflasi 

 Ketika suatu Negara mengalami kenaikan inflasi yang 

tinggi dan bersifat uncertainly (tidak menentu) maka risiko dari 

investasi dalam aset-aset keuangan akan meningkat dan 

kredibilitas mata uang domestic akan melemah terhadap mata 

uang global (Werner R. Murhadi, 2009:21).  

 Terjadinya peningkatan inflasi, dimana peningkatannya 

tidak dapat dibebankan kepada konsumen, maka akan menurunkan 

tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti resiko yang akan 

dihadapi perusahaan akan lebih besar jika tetap berinvestasi pada 

saham, sehingga permintaan terhadap saham akan turun, akibatnya 

sekuritas dipasar modal menjadi komoditi yang tidak menarik.  
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 Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding 

dengan tingkat inflasi di Negara tetangga menjadikan tingkat 

bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat 

memberikan tekanan pada nilai rupiah. 

4) Pengukuran Inflasi 

 Inflasi secara ekonomi adalah suatu proses yang terjadi dan 

memiliki dampak pada meningkatnya harga-harga barang dan jasa 

secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi 

adalah indikator penting dalam menentukan arah kebijakan-

kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah melalui Bank 

Sentral.  

 Ada tiga indikator dalam mengetahui laju inflasi selama 

periode tertentu, yaitu Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga 

Produsen, dan GDP Deflator. Indeks harga adalah angka yang 

menunjukkan rata-rata harga sekelompok barang (Mc Eachern, 

2000:157). Pengukuran inflasi dalam penelitian ini dengan 

menggunakan persamaan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah 

indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa, 

seperti makanan, pendidikan, transportasi, jasa keuangan dan 

sebagainya. Indeks Harga Konsumen dihitung dalam kurun waktu 

satu tahun dalam hitungan perbulan, dimana nilai IHK dari tahun 

ke tahun akan mengalami perubahan yang fluktuatif, dari 
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perubahan nilai IHK ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan 

untuk menentukan laju inflasi.  

 Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk menjelaskan 

dan menunjukkan IHK, yaitu data harga dan data pembobotan. 

Dalam mengumpulkan data harga dan data pembobotan, terdapat 

lembaga khusus yang bertugas melakukan perhitungan Indeks 

Harga Konsumen adalah Badan Statistik Nasional.  

 Perhitungan nilai IHK tidak sekedar bertujuan untuk 

mengetahui inflasi, tetapi memiliki peran sebagai standar dalam 

menentukan perubahan besar kecilnya UMR, memberikan 

kemudahan terhadap pemantauan kestabilan harga pasar, penentu 

harga kebijakan moneter dan fiscal yang bertujuan untuk 

pembangunan ekonomi. Untuk menghitung laju inflasi dengan 

persamaan IHK, yaitu:  

IHK = (
  

  
)x 100% …... (2.7) 

Laju Inflasi tahun n=(IHK(n)-IHK(n-1))(1/IHK(n-1))x100% ….. (2.8) 

Dimana:  

Pn : harga saat ini 

Po : harga di tahun sebelumnya 

IHK(n) : IHK pada tahun dasar 

IHK(n-1) : IHK pada tahun sebelumnya  
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b. Suku Bunga (BI Rate) 

1) Pengertian Suku Bunga 

  Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam 

persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur (Sunariyah, 2004). 

  Tingkat suku bunga merupakan instrument kebijakan 

pemerintah dalam operasional moneter Bank Indonesia (BI) 

dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. 

Untuk mendorong investasi, BI akan menurunkan tingkat suku 

bunga sehingga perusahaan akan lebih mudah melakukan investasi 

yang kemudian akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di 

masyarakat. Menaikkan suku bunga akan membuat biaya 

pinjaman semakin mahal. Turunnya suku bunga akan 

menyebabkan biaya pinjaman menjadi semakin murah. Para 

investor akan cenderung terdorong untuk melakukan investasi 

baru dan para konsumen akan menaikkan pengeluarannya, maka 

investasi ke pasar saham juga akan naik. 

  Kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk lebih 

melakukan investasi dan konsumsi dari pada menabung, sehingga 

akan meningkatkan perminataan produk perusahaan yang pada 

akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, 

apabila BI menaikkan tingkat suku bunga maka tingginya tingat 
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suku bunga akan berakibat negatif terhadap pasar modal. Investor 

tidak lagi tertarik untuk menanamkan dananya di pasar modal 

karena total return yang diterima akan lebih kecil dari pendapatan 

bunga deposito, akibatnya harga saham dipasar modal akan 

mengalami penurunan yang dratis (Jogiyanto, 2010).  

  Suku bunga dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga 

nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah suku 

bunga yang bisa kita lihat di bank atau media cetak. Suku bunga 

nominal adalah cendurung naik seiring dengan angka inflasi.  

  Jika i menyatakan suku bunga nominal, r suku bunga rill, 

dan π tingkat inflasi, maka hubungan diantara ketiga variable 

tersebut bisa ditulis sebagai berikut :  

r = i – π 

Apabila persamaan tingkat bunga rill di atas diatur kembali, 

bisa dilihat bahwa suku bunga nominal adalah jumlah suku bunga 

rill dan inflasi sebagi berikut:  

I = r + π 

 Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan 

memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat 

dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan 

keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian 

modal dari investasi yang dilakukan, yaitu persentasi keuntungan 
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yang diperoleh sebelum dikurangi buga uang yang dibayar, lebih 

besar dari bunga. 

2) Fungsi Suku Bunga dalam Perekonomian  

  Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah 

uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan 

waktu dan nilai ekonomis sehingga mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Tinggi rendahnya 

keuntungan ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga. Adapun 

fungsi suku bunga dalam perekonomian adalah: 

1. Membantu mengalirkan tabungan berjalan kearah investasi 

guna mendukung pertumbuhan ekonomi. 

2. Mendistribusikan junlah kredit yang tersedia, pada umumnya 

memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang 

menjanjikan hasil tertinggi. 

3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan 

akan uang dari suatu Negara. 

4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah 

melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. 

  Sedangkan tingkat suku bunga pada suatu 

perekonomiannya menurut Sunariyah (2013:80) adalah: 

1. Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya. 



29 
 

2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi 

pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-

sektor ekonomi. 

3. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter 

dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang 

yang beredar dalam suatu perekonomian. 

4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk 

meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat suku bunga 

dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi. 

3) Teori Tingkat Suku Bunga 

a) Teori Klasik, menjelaskan bahwa tabungan merupakan fungsi 

dari tingkat bunga, keinginan masyarakat untuk menabung 

juga akan semakin tinggi. Pada tingkat yang lebih tinggi, 

masyarakat akan mengorbankan konsumsi guna menambah 

tabungan. Begitu pula dengan investasiyang juga merupakan 

fungsi dari tingkat bunga, hanya saja hubungan yang 

dimilikinya bersifat negatif.  

b) Teori Keynes, menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran uang (pada pasar uang). Uang 

dianggap sebagai alat portofolio yang dapat diwujudkan dalam 

bentuk uang kas maupun surat berharga. Risiko dan 

keuntungan surat berharga ditentukan oleh tingkat bunga “rata-

rata” dan berbagai macam surat berharga yang beredar di 
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masyarakat. Jika tingkat bunga di bawah keseimbangan, 

masyarakat menginginkan uang kas lebih banyak dengan 

menjual surat berharga. Penjualan surat berharga yang lebih 

banyak akan mendorong harga surat berharga menjadi turun. 

Hal ini akan terjadi hingga keadaan kembali seimbang di mana 

keinginan memegang uang kas sama dengan jumlah uang 

beredar, begitu pula sebaliknya. 

 

C. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian 

 Dalam menghitung return saham tentunya akan terhubung dengan 

risiko, untuk mengetahui hubungan tersebut dengan menggunakan 

pendekatan yang disebut Capital Asset Pricing Model (CAPM) penentuan 

harga aset modal adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang 

menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tertentu adalah fungsi 

linier positif dari sensitifitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. 

CAPM menjelaskan hubungan antara return dengan beta (β). Beta 

menunjukkan hubungan (gerakan) antara saham dan pasarnya (saham secara 

keseluruhan). Besarnya risiko perusahaan ditentukan oleh beta. 

 Β>1 menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah 

dibandingkan indeks pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saham 

menjadi lebih berisiko, artinya jika saat terjadi perubahan pasar 1% maka 

pada saham X akan mengalami perubahan lebih besar dari 1%. Sedangkan, 
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β<1 menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan 

kondisi pasar. Adapun asumsi-asumsi model CAPM: 

1) Investor akan mendiversifikasikan portolionya dan memilih portofolio 

yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. 

2) Semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa 

depan yang identik. 

3) Semua investor memiliki periode waktu yang sama. 

4) Semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat 

return yang bebas risiko. 

5) Tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. 

6) Terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada investor tunggal 

yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price 

taker. 

7) Pasar dalam keadaan seimbang (equilibrium). 

 Merujuk pada asumsi-asumsi yang digunakan, maka dalam CAPM 

hanya risiko sistematis atau market risk yang diperhitungkan sebagai tingkat 

risiko. Jika digambarkan dalam grafik, maka hubungan expected return dan 

risiko dapat dilihat pada grafik berikut: 
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        m 

E(Rm)       

      Premi Risiko Portofolio m=  

      E(Rm) - Rf 

      Rf 

 Risiko Portofolio 

  pasar (m) 

 

 

         σm    Risiko, σp 

Gambar 2.1  

Portofolio yang efisiensi dan optimal 

Hubungan Risk and Return dalam CAPM digambarkan dengan 

Security Market Line (SML) seperti gambar diatas. Dimana titik m 

merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar 

sebesar E(Rm) dengan risiko sebesar βm = 1 (satu). Semakin kecil risiko 

sistematis (β), maka expected return portofolio atau sekuritas tersebut akan 

semakin kecil dan semakin besar β, maka expected return portofolio atau 

sekuritas tersebut akan semakin besar.  

Rf merupakan risk free rate atau disebut pula sebagai investasi bebas 

risiko. Di Indonesia Rf dapat diwakilkan dengan suku bunga deposito atau 

BI Rate. Selisih dari Expected Return Market dengan Risk Free Rate disebut 

dengan Risk Premium yang menandakan bahwa risk premium merupakan 

kelebihan yang akan diterima investor apabila berinvestasi pada aset 
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berisiko dengan risiko sebesar β. Dengan demikian, dapat disusun 

persamaan matematis CAPM dalam mengestimasi return saham sebagai 

berikut (Husnan, 2015:154): 

 ( 𝑖) =    + 𝛽𝑖[ ( 𝑚) −   ] ….. (2.9) 

Dimana: 

E(Ri)   : Expected Return Portofolio i atau saham i 

Rf   : Risk Free Rate; 

 𝛽𝑖    : Sensitivitas Sekuritas (portofolio) i terhadap portofolio   

        pasar atau  disebut pula systematic risk/market risk; 

E(Rm) – Rf  : Premi risko pasar (selisih expected return market dengan 

risk free rate) 

 Untuk dapat diuji apakah CAPM memang dapat memprediksi return 

saham, maka persamaan matematis CAPM harus diubah menjadi persamaan 

regresi linear seperti berikut ini: 

Ri – Rf = α + βi [Rm – Rf] + еi ….. (2.10) 

Dimana: 

Ri – Rf  : Excess Return portofolio/sekuritas i yaitu selisih dari  

    return portofolio/sekuritas i dengan risk free rate 

α  : Intercept 

βi  : Beta portofolio/sekuritas i atau sensitivitas portofolio/sekuritas i  

   terhadap perubahan return portofolio pasar 

Rm – Rf  : Excess Return Market yaitu selisih dari return market dengan  

    risk free rate 

еi  : Error Term 
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D. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Earning per Share (EPS) dengan Return Saham 

 Earning Per Share merupakan rasio keuangan yang paling 

sering digunakan untuk mengukur kondisi dan pertumbuhan pasar. 

Earning per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham adalah 

bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang 

saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Irham, 2012). Menurut 

Mayfi dan Rudianto (2014), EPS memberikan informasi seberapa 

besar masyarakat (investor) atau para pemegang saham menghargai 

perusahaan, sehingga mereka dapat membeli saham perusahaan 

dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham. 

Semakin tinggi EPS menunjukkan kinerja perusahaan baik maka 

permintaan saham akan meningkat sehingga harga saham juga tinggi. 

Dengan meningkatnya harga saham maka return yang akan diterima 

investor juga tinggi pula.  

b. Hubungan Return on Equity (ROE) dengan Return Saham 

 Return on Equity (ROE) mengukur seberapa efisien sebuah 

perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham untuk 

menghasilkan keuntungan dan menumbuhkan perusahaannya. Tidak 

seperti rasio pengembalian investasi lainnya, ROE adalah rasio 

profitabilitas dari sudut pandang investor, bukan dari sudut pandang 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menghitung berapa banyak 
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uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan 

uang yang diinvestasikan pemegang saham, bukan investasi 

perusahaan dalam bentuk asset atau sesuatu yang lainnya. Semakin 

tinggi ROE mencerminkan kinerja perusahaan semakin baik dan 

berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. 

Meningkatnya harga saham perusahaan akan menyebabkan return 

saham akan meningkat pula, maka secara teoritis sangat 

dimungkinkan jika ROE akan berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

c. Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) dengan Return Saham 

 Debt to Equity Ratio memberikan jaminan tentang seberapa 

besar hutang perusahaan yang dijamin dengan modal sendiri 

perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha (Ang, 

1997).  Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) Debt to Equity 

Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besaarnya 

utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Hal ini dapat menggambarkan 

potensi manfaat dan resiko yang berasal dari penggunaan utang. DER 

yang semakin tinggi menunjukkan komposisi total hutang yang 

semakin tinggi disbanding dengan total modal sendiri yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga mencerminkan tingkat resiko investor 

karena akan berdampak pada turunnya harga saham yang akan 

menyebabkan turunnya return saham. 
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d. Hubungan Inflasi dengan Return Saham 

 Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga 

produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya 

beli masyarakat (Tandelilin, 2010:342). Tingkat inflasi yang tinggi 

biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas 

(overheated). Pengukuran inflasi yang digunakan yaitu persamaan 

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur biaya sekelompok 

barang dan jasa, seperti makanan, pendidikan, transportasi, jasa 

keuangan dan sebagainya. Indeks Harga Konsumen dihitung dalam 

kurun waktu satu tahun dalam hitungan perbulan, dimana nilai IHK 

dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan yang fluktuatif, dari 

perubahan nilai IHK ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk 

menentukan laju inflasi. Terjadinya peningkatan inflasi, dimana 

peningkatannya tidak dapat dibebankan kepada konsumen, maka akan 

menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Hal ini berarti resiko 

yang akan dihadapi perusahaan akan lebih besar jika tetap berinvestasi 

pada saham, sehingga permintaan terhadap saham akan turun, harga 

saham kemudian akan turun dan pada akhirnya akan menyebabkan 

return saham yang diterima investor menjadi berkurang. 

e. Hubungan Suku Bunga (BI Rate) dengan Return Saham 

 Tingkat suku bunga merupakan instrument kebijakan 

pemerintah dalam operasional moneter Bank Indonesia (BI) dengan 

tujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini 
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akan mendorong masyarakat untuk lebih melakukan investasi dan 

konsumsi dari pada menabung, sehingga akan meningkatkan 

perminataan produk perusahaan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, apabila BI 

menaikkan tingkat suku bunga maka menurut Jogiyanto (2010) 

tingginya tingat suku bunga akan berakibat negative terhadap pasar 

modal. Investor tidak lagi tertarik untuk menanamkan dananya di 

pasar modal karena total return yang diterima akan lebih kecil dari 

pendapatan bunga deposito, akibatnya harga saham dipasar modal 

akan mengalami penurunan yang dratis.  

 

2. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan 

penelitian mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap 

return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka pikir 

3. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian 

yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan 

berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

 Diduga variabel faktor internal (EPS, ROE, DER) dan faktor eksternal 

(inflasi, suku bunga) berpengaruh terhadap return saham. 

Faktor 
Internal 

Faktor 
Eksternal 

 EPS (X1) 

ROE (X2) 

DER (X3) 

INFLASI (X4) 

BI RATE (X5) 

RETURN SAHAM (Y) 


