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Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat dunia, dengan berbagai 

macam karakter dan sifatnya yang selalu mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dewasa ini 

perkembangan dan pertumbungan inflasi sangatlah ketat, dimana di semua sektor ekonomi 

terkena dampak dari inflasi. Berbagai macam cara dilakukan untuk menanggulangi tingkat inflasi 

mulai dari kebijakan moneter sampai pada kebijakan fiskal. Pengukuran penanggulangan tingkat 

inflasi ini merupakan suatu standar yang dilakukan oleh Negara-negara lain didunia. Proses 

pengukuran penanggulangan ini, tentu memerlukan waktu jangka panjang untuk mengatasinya, 

sehingga suatu saat nanti perekonomian suatu Negara yang terkena dampak inflasi dapat normal 

kembali. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai, apakah tingkat inflasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pasar (Return On Market). 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengadakan pengujian secara empiris, apakah tingkat inflasi periode 2003-2004 mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pasar? 

Penelitian ini merupakan jenis explanatory research yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang sebuah fenomena yang telah diketahui terjadinya dan memiliki gambaran 

yang lengkap dapat diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan tentang alasan mengapa 

hal itu terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan untuk teknik 

pengumpulan data berupa dokumentasi. 

Tingkat inflasi mempengaruhi berbagai macam sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari lapisan 

masyarakat bawah sampai lapisan masyarakat menengah ke atas. Inflasi memang merupakan 

komponen atau unsur yang termasuk ke dalam ekonomi makro yang dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja. Efek inflasi akan mempengaruhi kondisi pasar yang selanjutnya akan berdampak 

pada perusahaan. Hal ini jelas membuat banyak kalangan investor akan mengalami kegoncangan 

investasinya, apabila tidak segera teratasi dengan baik. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran 

kondisi pasar perlu melihat seberapa besar tingkat pengembalian pasar (Rm) dengan 

menggunakan perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan (CPSI) dipengaruhi oleh tingkat 

inflasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat inflasi sangat mempengaruhi tingkat 

pengembalian pasar dengan menggunakan perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan. Hal ini 

dinyatakan dengan pengujian T, dimana hasil perhitungan secara statistik menunjukkan bahwa T 

tabel sebesar 1.711 dan T hitung sebesar 1.799, hasil ini memberikan gambaran bahwa tingkat 

inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pasar. Oleh karena 

itu, kondisi pasar perlu diamati perkembangannya dari waktu ke waktu sebagai langkah 

antisipasi untuk mengatasi tekanan tingkat inflasi yang sewaktu-waktu dapat mengancam 

perekonomian suatu Negara.  

 


