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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

       Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian terdahulu 

dapat menjadi referensi bagi peneliti saat ini dan perbandingan dalam teori dan 

hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil dari penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut : 

       Vitra Islami Ananda Widyasa dan Saparila Worokinasih (2018) melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat 

Suku Bunga Domestik terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi 

pada Saham Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah tingkat inflasi, nilai tukar 

rupiah, tingkat suku bunga domestik dan indeks saham. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa tidak semua variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai tukar rupiah dan 

tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan inflas i 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ISSI.  

       Ni Kadek Suriyani dan Gede Mertha Sudiartha (2018) melakukan penelit ian 

tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Return 

Saham di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan return saham. Alat analisis 
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yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh 

signifikan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia, sedangkan inflasi dan 

suku bunga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham di 

Bursa Efek Indonesia.  

       Anita Suchia (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kurs, Inflasi, 

dan Suku Bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham IDX30 di Bursa Efek 

Indonesia. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kurs, inflas i, 

suku bunga SBI dan indeks harga saham. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Dari hasil analisis data 

disimpulkan bahwa  kurs, inflasi, dan suku bunga SBI secara simultan memilik i 

pengaruh signifikan terhadap indeks harga saham IDX30 di Bursa Efek 

Indonesia. Lain hal dengan hasil secara parsial bahwa variabel kurs dan suku 

bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel inflasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga saham IDX30 di Bursa 

Efek Indonesia.  

       Ria Manurung (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga dan Kurs terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek 

Indonesia. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah inflasi, suku 

bunga, kurs dan Indeks harga saham. Alat analisis dalam penelitian yaitu analis is 

regresi linier berganda. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa variabel 

inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

indeks harga saham gabungan, sedangkan variabel kurs memiliki pengaruh 
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positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek 

Indonesia.  

       M. Budiantara (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga, Nilai Kurs dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2005-2010. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah tingkat suku bunga, nilai kurs, inflasi dan indeks harga saham 

gabungan. Alat analisis dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. 

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa variabel tingkat suku bunga memilik i 

pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham, lalu 

variabel nilai kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan, dan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.  

       Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas 

diperoleh adanya persamaan dalam penggunaan variabel terikat (dependen) pada 

setiap penelitian yakni harga saham. Pada variabel bebas (independen) juga 

terdapat persamaan yaitu menggunakan variabel nilai tukar rupiah, inflasi, dan 

tingkat suku bunga. Persamaan penelitian terdahulu pada penelitian ini juga 

terletak pada jumlah variabel yang digunakan yakni terdapat empat variabel. 

       Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek 

yang diteliti. Selain itu pada perbedaan juga terletak pada alat analisis yang 

digunakan yang mana penelitian terdahulu rata-rata menggunakan alat analis is 

regregsi linier berganda namun pada penelitian ini menggunakan alat analis is 

regresi dan analisis jalur (path analysis). Perbedaan penelitian terdahulu dengan 
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penelitian ini juga terletak pada variabel, yaitu pada penelitian terdahulu tidak 

menggunakan variabel intervening sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel intervening.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Saham  

       Darmadji (2006:195) mendefinisikan saham sebagai sebuah tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan di dalam suatu 

perusahaan atau perseroan yang terbatas. Saham biasanya berbentuk 

selembaran kertas yang di dalamnya menjelaskan bahwa pemilik kertas 

adalah pemilik sebuah perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh besarnya penyertaan yang sudah ditanamkan 

perusahaan yang bersangkutan.  

       Menurut Irham Fahmi (2012:94) saham diartikan sebagai tanda bukti 

penyertaan kepemilikan sebuah modal atau dana di suatu perusahaan, saham 

juga dikatakan sebagai kertas yang di dalamnya menjelaskan nilai nomina l, 

nama perusahaan, dan juga hak dan kewajiban yang dijelaskan pada setiap 

pemegang saham. 

       Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas bahwa saham dapat diartikan 

sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan pada seorang investor atau badan 

di dalam suatu perusahaan tersebut, yang mana berbentuk selembaran kertas 

yang didalamnya menjelaskan bahwa pemilik dari kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan dan yang menerbitkan adalah pemilik perusahaan.  
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2. Harga Saham 

       Harga saham menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:102) ialah suatu 

harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu.  Harga saham dapat berubah 

naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang epat. Harga saham dapat 

berubah dalam hitungan menit ataupun detik. Hal tersebut dikarenakan 

tergantung dengan permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual 

saham. Variabel harga saham dapat diukur dengan harga penutupan saham 

(closing price) pada setiap perusahaan yang didapatkan dari harga saham 

pada setiap akhir periode atau akhir tahun.  

       Halim (2015:81) menjelaskan bahwa harga saham dibedakan menjadi 3 

(tiga) kategori, antara lain :  

a. Harga Nominal  

       Harga nominal yang terdapat dalam sertifikat saham ditetapkan oleh 

emiten guna untuk menilai lembaran-lembaran saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal memiliki arti penting dalam sebuah saham karena 

dividen biasanya ditetapkan sesuai dengan nilai nominalnya.  

b. Harga Perdana  

       Harga perdana adalah harga pada saat harga saham dicatat di Bursa 

Efek. Harga saham pada pasar perdana ditetapkan oleh penjamin emisi 

(underwriter) dan emiten. Beberapa harga saham emiten biasanya akan 

dijual pada masyarakat gunanya untuk menentukan harga perdana. 
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c. Harga Pasar  

       Harga pasar merupakan harga jual yang diberikan oleh investor satu 

dengan investor lainnya. Harga pasar biasanya terjadi setelah saham 

dicatat di Bursa Efek. Transaksi tidak melibatkan emiten dari penjamin 

emisi harga ini, yang mana harga inilah yang mewakili harga perusahaan 

penerbit, hal ini disebabkan kegiatan  transaksi di pasar sekunder jarang 

melakukan negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

       Menurut Irham Fahmi (2012:109) harga saham dapat di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Kondisi mikro ekonomi dan makro ekonomi.  

b. Kebijakan suatu perusahaan di dalam memutuskan ekspansi atau perluasan 

usaha, contohnya membuka kantor cabang. 

c. Pergantian direksi dilakukan secara tiba-tiba. 

d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terkena kasus tindak 

pidana dan masuk ke pengadilan. 

e. Kinerja perusahaan mengalami penurunan dalam setiap waktu.  

f. Resiko sistematis artinya suatu bentuk risiko yang terjadi secara 

menyeluruh mengakibatkan perusahaan juga ikut terlibat didalamnya. 

g. Efek psikologi pasar yang dapat menekan kondisi teknikal kegiatan jual 

beli saham. 

 

 



19 

 

  

 

4. Nilai Tukar  

       Menurut Mankiw (2012:34), nilai tukar mata uang antara dua negara 

adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara 

tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. 

Abimanyu (2004:58) juga menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah 

harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain, dan nilai tukar ini 

mencakup dua mata uang, sehingga titik keseimbangannya ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.  

       Dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari mata 

uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam 

melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut dimana nilainya 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Mata uang 

suatu negara dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan mata uang negara 

lainnya sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar mata uang 

atau pasar valuta asing.  

       Adanya perubahan kondisi ekonomi serta sosial politik yang terjadi di 

suatu negara, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara 

lainnya dapat berubah secara substansional. Mata uang suatu negara 

dikatakan mengalami apresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang 

negara lain mengalami kenaikan. Jika mata uang suatu negara dikatakan 

mengalami depresiasi jika nilai tukarnya relatif  terhadap mata uang negara 

lain mengalami penurunan. 
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       Dalam kondisi tertentu, kenaikan dan penurunan nilai tukar mata uang 

terjadi atas intervensi pemerintah, dalam hal ini kebijakan bank sentral dalam 

menaikkan dan menurunkan nilai tukar mata uang domestik untuk 

menyesuaikannya dengan nilai tukar mata uang yang dilakukan oleh bank 

sentral disebut dengan revaluasi, sedangkan penyesuaian ke bawah atau 

penurunan nilai tukar mata uang yang dilakukan oleh bank sentral disebut 

dengan devaluasi.  

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Mata Uang 

       Keseimbangan nilai tukar mata uang akan berubah setiap waktu sesuai 

dengan perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar 

valuta asing. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

dan penawaran mata uang akan berpengaruh pula pada perubahan nilai tukar 

mata uang tersebut. Madura (2008:35) menjabarkan beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara lain, antara lain : 

a. Perubahan tingkat inflasi relatif 

       Perubahan tingkat inflasi relatif antara satu negara dengan negara 

lainnya akan dapat berdampak pada aktifitas perdagangan internasiona l. 

Perubahan aktifitas perdagangan internasional ini akan berpengaruh pada 

permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Hal ini kemudian 

akan pula mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.  
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b. Perubahan suku bunga relatif 

       Perubahan tingkat suku bunga relatif antara satu negara dengan negara 

lainnya akan dapat berdampak pada investasi asing. Perubahan investas i 

asing ini akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran mata uang 

negara tersebut. Hal ini kemudian akan pula mempengaruhi nilai tukar 

mata uang negara tersebut.  

c. Perubahan tingkat pendapatan relatif 

       Perubahan tingkat pendapatan relatif antara satu negara dengan negara 

lainnya akan dapat berdampak pada tingkat permintaan ekspor dan impor 

negara tersebut. Perubahan permintaan ekspor dan impor ini akan 

berpengaruh pada permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. 

d. Pengendalian pemerintah 

       Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang 

dengan berbagai kebijakan, antara lain: 1) menetapkan pembatasan nila i 

tukar mata uang (exchange rate barriers), 2) menetapkan pembatasan 

perdagangan luar negeri (foreign trade barrier), 3) melakukan intervens i 

pada pasar valuta asing dengan melakukan pembelian dan penjualan mata 

uang secara langsung di pasar, 4) mempengaruhi variabel-variabel makro, 

seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pendapatan. 

e. Ekspetasi masa depan 

       Sebagaimana pada pasar keuangan lainnya, ekspetasi masa depan 

dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang pada pasar valuta asing. 

Umumnya ekspetasi pasar ini didasarkan atas kemungkinan terjadinya 
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perubahan tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi suatu negara di masa 

depan. Kemudian, spekulator dapat memanfaatkan hal ini untuk 

mengambil posisi yang berakibat langsung pada perubahan nilai tukar 

mata uang.   

6. Inflasi  

       Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijupai 

hamper semua negara di Indonesia adalah inflasi. Menurut (Boediono D. , 

2014) inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik 

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang 

saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan harga tersebut meluas 

kepadasebagian besar dari harga barang-barang yang lain.  

       Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan 

terus menerus (Rahardja P. d., 2008). Dari definisi tersebut, terdapat tiga 

komponen yang harus dipenuhi agar suatu kondisi dapat dikatakan telah 

terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-

menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan 

sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga ini terus meluas kepada barang-barang 

lainnya. (Rahardja P. d., 2008) memaparkan terdapat beberapa indikator 

makroekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama 

satu periode tertentu, antara lain : 

a. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

       Indeks harga konsumen (IHK) atau Consumen Price Index (CPI) 

adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa 
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yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK 

diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang 

dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Di Indonesia, 

perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar ratusan 

komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, 

perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional yaitu 

dengan memperhitungkan tingkat inflasi kota-kota besar terutama ibukota 

provinsi-provinsi di Indonesia. 

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 

       Jika Indeks Harga Konsumen (IHK) melihat inflasi dari sisi 

konsumen, makan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflas i 

dari sisi produsen. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) menunjukkan 

tingkat harga yang diterima produsen pada berbagao tingkat produksi 

suatu produk atau barang tertentu. 

c. Indeks Harga Implisit (IHI)  

       Walupun sangan bermanfaat, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan 

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) memberikan gambaran laju 

inflasi yang terbatas karena kedua indikator tersebut hanya melingkup i 

beberapa ratus jenis barang dan jasa di beberapa puluhan kota saja. Padahal 

dalam kenyataannya, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau 

dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan bahkan 

mungkin ratusan ribu jenis barang atau jasa. Selain itu, kegiatan ekonomi 

juga terjadi tidak hanya dibeberapa kota saja, melainkan di seluruh pelosok 
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wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili 

keadaan sebenarnya, para ekonom menggunakan Indeks Harga Implis it 

(IHI) atau disebut juga Gross Domestic Product (GDP) Deflator. 

7. Jenis-Jenis Inflasi 

       (Putong, 2013) menjelaskan bahwa inflasi dapat dibedakan dalam tiga 

jenis, antara lain : 

a. Inflasi menurut sifatnya, dibedakan menjadi empat kategori, yaitu : 

1) Inflasi Rendah (Creeping Inflation), adalah tingkat inflasi yang 

memiliki presentase kurang dari 10% setiap tahunnya. 

2) Inflasi Menengah (Galloping Inflation), adalah tingkat inflasi yang 

memiliki presentase antara 10-30% setiap tahunnya. Inflasi ini biasanya 

di tandai dengan naiknya harga secara cepat dan relatif besar. 

3) Inflasi Berat (High Inflation), adalah tingkat inflasi yang memilik i 

presentase antara 30-100% setiap tahunnya. Inflasi ini biasanya 

ditandai dengan naiknya harga secara umum dan berubah-ubah atau 

tidak menentu. 

4) Inflasi Sangat Tinggi (Hyper Inflation), adalah tingkat inflasi yang 

memiliki presentase lebih dari angka 100% setiap tahunnya. Inflasi ini 

biasanya ditandai dengan naiknya harga secara drastic yang mncapai 

empat digit.  

b. Inflasi menurut penyebabnya, yaitu : 

       Demand Pull Inflation. inflasi ini timbul karena adanya permintaan 

keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Pada pihak lain, kondisi produksi 
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telah mencapai kesempatan kerja penuh (full employment), akibatnya 

sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan banyak sedangkan 

penawaran tetap, maka harga akan mengalami kenaikan. Produsen 

melakukan dua hal untuk melakukan produksi, yaitu langsung menaikkan 

harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga 

produknya dinaikkan (karena tarik-menarik permintaan dan penawaran) 

karena penurunan jumlah produksi. 

c. Inflasi menurut asalnya dapat dibagi menjadi dua, antara lain : 

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) yang biasa 

timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara 

yang terlihat pada anggaran dan belanja negara. Biasanya dalam 

mengatasinya pemerintah mencetak uang yang baru.  

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri yang biasa timbul karena negara-

negara menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang 

tinggi, dengan diketahuinya harga-harga barang dan juga ongkos 

produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus 

mengimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu 

saja bertambah mahal. 

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi 

       Menurut Sadono Sukirno (2011:333) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi inflasi yaitu : 
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a. Inflasi Tarikan Pinjaman 

       Inflasi tersebut terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan 

pesat. Kesempatan kerja yang tinggi mengakibatkan tingkat pendapatan 

juga tinggi serta menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan 

ekonomi mengeluarkan barang dan jasa sehingga terjadi inflasi. 

b. Inflasi Desakan Biaya 

       Inflasi ini terjadi di dalam masa perekonomian berkembang dengan 

pesat pada saat tingkat pengangguran adalah sangat rendah. 

c. Inflasi Impor 

       Inflasi yang impor adalah kenaikan harga yang dipengaruhi oleh 

tingkat harga yang terjadi pada barang yang diimpor, sehingga kenaikan 

harga barang akan berdampak pada kenaikan harga barang di dalam 

negeri. 

9. Tingkat Bunga  

       Menurut kamus istilah ekonomi (2010:391), interest (bunga) dapat 

diartikan berbagai macam, yang pertama adalah biaya atas penggunaan uang 

yang dinyatakan sebagai suatu presentase per periode yang mana biasanya 

periode waktu satu tahun, kedua saham, hak, atau kepemilikan suatu property, 

dan yang ketiga adalah uang yang dibayarkan oleh seorang peminjam pada 

yang memberikan pinjaman yang ditukar dengan hak untuk menggunakan 

uang pemberi pinjaman.  

       Tingkat bunga menurut Boediono (2014:76) ialah salah satu indikator di 

dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau 
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menabung. Tingkat bunga ialah harga dari penggunaan dana investasi. Secara 

makro pengertian dari teori tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan 

uang dalam  jangka waktu tertentu. Bunga adalah suatu imbalan atas 

ketidaknyamanan karena melepas uang dengan demikian bunga disebut juga 

dengan harga kredit.  

       Teori Keynes dalam (Ambarini, 2015) menyatakan bahwa tingkat bunga 

merupakan suatu fenomena moneter, yang mana tingkat bunga ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan pada uang (ditentukan di pasar uang). 

Perubahan pada tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan 

untuk melakukan investasi seperti pada surat berharga, yang mana harga 

dapat naik maupun turun tergantung pada tingkat bunga. Jika tingkat bunga 

naik maka surat berharga turun, begitupun sebaliknya. Sehingga terdapat 

kemungkinan pada pemegang surat berharga akan menderita capital gain atau 

capital loss. 

       Aulia Pohan (2008:95) menyatakan bahwa tingkat bunga yang tinggi 

akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana 

perbankan akan meningkat, di sisi lain suku bunga yang tinggi akan 

meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga 

mengakibatkan penurunan pada  kegiatan produksi di dalam negeri. 

Menurunnya produksi pada gilirannya akan menurunkan pula kebutuhan 

dana oleh dunia usaha. Hal ini berakibat permintaan terhadap kredit 

perbankan juga menurun sehingga dalam kondisi tingkat bunga yang tinggi, 

yang menjadi persoalan adalah ke mana dana itu akan disalurkan.  
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       Tandelilin (2001:130) mengatakan bahwa tingkat bunga yang terlalu 

tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang aliran kas perusahaan, sehingga 

kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang 

tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. 

10. Jenis-Jenis Suku Bunga  

       Suku bunga menurut Kasmir (2011:137) dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Suku bunga nominal, yaitu suku bunga yang bentuknya dalam nilai uang. 

Suku bunga ini ialah nilai yang bisa dibaca secara umum dan menunjukkan 

sejumlah rupiah yang diinvestasikan. 

b. Suku bunga riil, yaitu suku bunga yang telah dikoreksi akibat adanya 

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal yang dikurangi oleh 

laju inflasi.  

       Kasmir (2011: 139) menyatakan bunga bank adalah sebagai balas jasa 

yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada 

nasabah yang membeli atau menjual produkanya. Bunga juga bisa 

diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memilik i 

simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah 

yang memperoleh pinjaman).  

       Berdasarkan pengertian tersebut suku bunga  menurut Sunariyah 

(2011:80) terbagi dalam dua macam yaitu sebagai berikut: 
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a. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau 

balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contoh jasa 

giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.  

b. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau 

harga. Sebagai contoh bunga kredit. 

11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bunga 

       Menurut Kasmir (2014:137-140) menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain: 

a. Kebutuhan Dana 

b. Target Laba 

c. Kualitas Jaminan 

d. Kebjaksanaan Pemerintah 

e. Jangka Waktu 

f. Reputasi Perusahaan 

g. Persaingan 

h. Produk yang Kompetitif 

i. Jaminan Pihak Ketiga 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Inflasi dengan Harga Saham 

       Terjadinya tingkat inflasi pada suatu negara dapat menyebabkan adanya 

pengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan yang mana perusahaan-

perusahaan akan menghadapi adanya resiko kebangkrutan. Samsul 

(2006:201) mengemukakan bahwa tingkat inflasi yang tinggi akan 
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menyebabkan jatuhnya nilai pada harga saham di pasar modal, sedangkan 

tingkat inflasi yang rendah mengakibatkan perkembangan ekonomi menjadi 

lambat yang pada akhirnya pergerakan harga saham pun juga akan lambat. 

2. Hubungan Tingkat Bunga dengan Harga Saham 

       Liembono (2016:71) mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan salah 

satu indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan nilai harga 

saham di pasar modal. Penurunan pada tingkat bunga dapat menyebabkan 

tingkat bunga pinjaman menurun. Dapat kita ketahui bahwa tingkat bunga 

pinjaman menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peminjaman uang, yang mana dapat berpengaruh terhadap 

penentuan harga saham.  

3. Hubungan Kurs Tukar Rupiah dengan Harga Saham 

       Kurs tukar rupiah ialah suatu perbandingan dari nilai dua mata uang yang 

berbeda yaitu rupiah dan dollar. Musdalifah Azis (2015:269) mengemukakan 

bahwa kurs tukar dengan harga saham mempunyai hubungan yang searah. 

Apresiasi pada kurs tukar rupiah terhadap dollar mengakibatkan suatu harga 

saham menjadi meningkat, sedangkan jika terjadinya depresiasi pada kurs 

tukar rupiah terhadap dollar memiliki makna bahwa kondisi ekonomi pada 

negara kurang baik. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya resiko yang 

ditanggung oleh investor surat berharga menjadi meningkat. Resiko yang 

semakin meningkat mengakibatkan investor mengalihkan atau menjua l 

sahamnya ke sektor yang lain yang dirasa lebih aman.  
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       Tandelilin (2010:343) mengungkapkan bahwa tingkat bunga yang 

rendah menyebabkan biaya bunga menurun dan profit meningkat yang mana 

perusahaan dapat memberikan deviden tinggi. Deviden tinggi menjadi daya 

tarik investor untuk berinvestasi dan membuat harga saham meningkat. Lain 

halnya dengan tingkat bunga yang tinggi dapat menyebabkan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan meningkat dan membuat return yang 

disyaratkan investor dari investasinya akan meningkat pula. Hal ini dapat 

mengakibatkan profit perusahaan rendah, sehingga harga saham menjadi 

menurun. 

D. Kerangka Pikir dan Perumusan Hipotesis 

1. Kerangka Pikir 

       Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan suatu 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir 

yang baik adalah dapat menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel 

yang akan diteliti. Jadi secara teoritis variabel independen dengan variabel 

dependen harus harus saling terkait antara satu dengan yang lain.  

       Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka 

yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk 

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel 
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yang diteliti. Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka dapat digambarkan 

dalam kerangka konseptual atau kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 

 

 

                       

                         H6   

            

                  

                  

                      

       

         Sumber: Data yang diolah kembali 

       Gambar di atas menunjukkan kerangka pikir pada penelitian ini. Dari 

gambar di atas terdapat 7 (tujuh) hipotesis antara lain kurs tukar rupiah 

berpengaruh terhadap harga saham, tingkat bunga berpengaruh terhadap 

harga saham, inflasi berpengaruh terhadap harga saham, inflasi berpenga ruh 

terhadap tingkat bunga, kurs tukar rupiah berpengaruh terhadap tingkat 

bunga, kurs tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham melalui tingkat 

bunga, dan inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui tingkat bunga. 

2. Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2010). Pada gambar kerangka pikir di atas 

merupakan gambaran dari perumusan hipotesis sebagai berikut :  

a. H1 : Inflasi berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis ini didasarkan 

pada teori Samsul (2006). Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa penelit ian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ria Manurung (2016) yang menyatakan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b. H2 :  Kurs tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis ini 

didasarkan pada teori Musdalifah Azis (2015) bahwa nilai tukar dengan 

harga saham mempunyai hubungan yang searah. Hal ini juga dibuktikan 

oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita Suchia 

(2018) dan Ria Manurung (2016) yang menyatakan bahwa kurs tukar 

rupiah berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

c. H3 : Tingkat bunga berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis ini 

didasarkan pada teori Tandelilin (2010). Hal ini juga dibuktikan oleh 

beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vitra Islami Ananda 

Widyasa (2018) dan Ria Manurung (2016) yang menyatakan bahwa 

tingkat bunga berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif 

terhadap harga saham. 

d. H4 : Tingkat bunga berpengaruh terhadap kurs tukar rupiah. Hipotesis ini 

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh 
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Istiqamah dan Henny Amalia Septiana (2012) yang menyatakan bahwa 

tingkat bunga berpengaruh signifikan terhadap kurs tukar rupiah. 

e. H5 : Inflasi berpengaruh terhadap kurs tukar rupiah. Hipotesis ini 

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Istiqomah (2011) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kurs tukar rupiah. 

f. H6 : Inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui kurs tukar rupiah. 

Hipotesis ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Alfita Sari (2018) yang menyatakan bahwa inflasi memilik i 

pengaruh signifikan terhadap harga saham melalui kurs tukar rupiah. 

g. H7 : Tingkat bunga berpengaruh terhadap harga saham melalui kurs tukar 

rupiah. Hipotesis ini didasarkan pada teori Madura (2000) yang 

menyatakan bahwa tingkat bunga bisa menyebabkan adanya dampak yang 

signifikan atas nilai tukar dikarenakan pada saat tingkat inflasi naik pada 

suatu negara terhadap negara lain maka nilai valuta asing akan menurun 

dan menyebabkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

 


