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ABSTRACT 
The aim of this research was to analysis and know relations between the Certificate of Bank 

Indonesia (SBI), and return the share of level relations of inflation with return the share and together 
the Certificate of Bank Indonesia (SBI) and The level of inflation against return the PT. Mayora share. 

Because of that the writer carried out the research into PT. Mayora by using the method 
survey with the quantitative approach. 

Results of the research menunjukan that towards relations between the level of inflation and 
the recovery rate (return the share) was obtained that is not gotten by relations (the correlation) 
among the two variables. 

So as the writer took the conclusion that the share recovery rate (return the share) was not 
related directly to the level of inflation, especially to PT Mayora Indah that was the food company that 
definitely the performance of the sale of the company also depended with the level of inflation that 
was enough to depict the community's purchasing power. 

Even so when carrying out the testing towards relations (the correlation) between the level of 
the SBI interest and the share recovery rate (return the share) was obtained by results that is not 
gotten by relations (the correlation) around two variables. 

So as the writer took the conclusion that the investors especially the investor in the share of 
PT Mayora Indah were unaffected towards the fluctuation in the SBI interest, that was significant 
when the level of the SBI interest increased in price the share could from PT Mayora Indah take part 
in rising but also could take part in descending or also could continue to (was unaffected) that all that 
blew to the recovery rate (return the share) from the share of PT Mayora Indah that was relative was 
unaffected by the volatility from the SBI interest. 

Keywords : the level of inflation, return the share, Certificate of Bank Indonesia (SBI) 

 
 

Latar Belakang Masalah 
 Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun tergolong 

beresiko tinggi adalah investasi saham di pasar modal. Pasar modal secara makro 
identik dengan perkembangan pasar investasi. Peningkatan nilai transaksi saham 
dalam kondisi keseimbangan investasi dan tabungan akan meningkatkan nilai 
transaksi saham atau di pasar uang.  Hal ini berarti bahwa nilai transaksi saham 
modal akan meningkatkan pendapatan nasional.  Peran pasar modal secara 
makro sangat menentukan, karena nilai perusahaan akan diukur oleh 
meningkatnya harga saham sebagai hasil mekanisme pasar.  Peningkatan nilai 
perusahaan sangat diharapkan oleh manajemen, karena tujuan utama 
manajemen adalah memaksimumkan penerimaan bagi stakeholder, khususnya 
pemegang saham. Saham suatu perusahaan yang memiliki harga pasar yang 
relatif tinggi menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mengelola 
perusahaannya, dibanding dengan perusahaan yang harga sahamnya relatif 
rendah. 
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Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang 
dinvestasikan adalah hasil (return) dan risiko (risk). Dua unsur ini  selalu 
mempunyai hubungan timbal balik yang sebanding, umumnya semakin tinggi 
risiko, semakin besar hasil yang diperoleh dan semakin kecil risiko, semakin kecil 
pula hasil yang akan diperoleh. 

 Investor dalam investasi di bidang saham senantiasa dihadapkan pada 
masalah risiko. Investor ingin menghindari risiko yang mungkin terjadi atas 
saham yang dimiliki.  Pada hakekatnya investor itu jika mengharapkan return 
saham yang tinggi, maka investor akan dihadapkan pada risiko yang relatif tinggi 
pula. Investor yang cenderung tidak berani mengambil risiko, maka return yang 
diperoleh juga relatif rendah. Sebagian investor yang senang mengambil risiko 
(risk taker).  Investor yang menginvestasikan modalnya di saham akan 
menghadapi risiko yang lebih besar bila menginvestasikannya hanya pada satu 
jenis saham saja dibandingkan bila menginvestasikannya pada berbagai saham. 

Usaha mengurangi risiko dapat dilakukan dengan cara penyebaran risiko 
melalui portfolio.  Portfolio dibentuk guna memanfaatkan secara optimal situasi 
dan kondisi yang didasarkan pada pertimbangan risk dan return relationship, 
yaitu memaksimumkan rate of return dan meminimisasi risk pada tingkat rate of 
return tertentu yang dikehendaki investor. Investor kadang – kadang 
memperhitungkan risiko sebagai suatu ketidakpastian dari pada pendapatan di 
masa yang akan datang.  Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian di masa 
yang akan datang. 

Statistik mengukur risiko sebagai suatu variance dari mean dan expected 
return.  Expected return yang diharapkan oleh investor dapat berasal dari dividen 
dan capital gain.  Investor yang bermain saham di bursa, biasanya mereka 
mengharapkan expected return dari capital gain, karena mereka akan membeli 
dan menjual dalam jangka pendek. Investor saham jangka pendek biasanya akan 
menahan atau membeli saham yang dianggap memiliki potensial capital gain di 
masa yang akan datang, ketika harga saham menurun pada level tertentu.  
Investor jangka pendek akan melepas sahamnya kembali pada saat harga saham 
naik pada level tertentu. 

Hal yang mendasari investor jangka pendek melakukan aksi menjual atau 
membeli saham, biasanya mereka menggunakan analisa-analisa yang relevan. 

Analisis yang digunakan investor jangka pendek adalah analisa fundamental 
(fundamental analysis) dan analisa teknikal (technical analysis). Dimana analisis 
fundamental mengetengahkan pendapat yang jelas, bahwa harga saham 
berkaitan erat dengan nilai perusahaan, baik kinerja keuangan terakhir maupun 
prospek bisnisnya dalam perekonomian. Sebaliknya analisis teknikal memberikan 
suatu pendapat yang berdasar pada fluktuasi grafik harga, sifat gerak dan 
pengarahan rasionalitas investor pada gerak periodic harga saham dalam jangka 
pendek.  Tujuan analisis ini adalah untuk menilai harga saham berdasarkan nilai 
intrinsiknya. 

Fabozzi (1999 : 288) mengemukakan jika ada harga saham diatas harga 
pasar (over-valued) berarti investor mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 
capital gain jika investor menjual sahamnya. (Jika terdapat ada saham yang 
dibawah harga pasar under-valued). Investor berkesempatan untuk membeli 
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saham, dengan harapan harga saham tersebut akan naik dimasa yang akan 
datang.  

Nilai intrinsik suatu saham, memang kadang-kadang tidak sesuai dengan 
keadaan dipasar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya masalah 
politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Analisis yang sudah dilakukan 
oleh investor tetap dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam 
pengambilan keputusan baik aksi jual atau beli. 

 Sebagian besar analis dalam analisis fundamental memperhatikan 
masalah variabel price earning ratio. Analisis fundamental mengenai hubungan 
price earning ratio terhadap return saham, pernah dilakukan penelitian 
sebelumnya oleh para analis saham. 

Banz pada tahun 1981, telah melakukan penelitian, dengan topik 
pengaruh price earning ratio terhadap return saham. Hasil penelitiannya tersebut 
menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara price earning ratio terhadap 
return saham. Hasil penilitian juga didukung oleh Brown, Kleidon, dan Marsh 
pada tahun 1983, dan Keim pada tahun 1983. Jaffe, Keim dan Westerfield, juga 
mendapatkan hasil yang sama, dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1989. 
Larsen seorang analis, juga melakukan penelitian pada tahun 1992, untuk 
membuktikan apakah ada hubungan antara price earning ratio terhadap return 
saham. Hasil penelitian Larsen juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh price 
earning ratio terhadap return saham. 

Obyek penelitian yang dilakukan adalah National Association of Securities 
Dealers Automatic Quotation Systen (NASDAQ) dengan New York Stock Exchange 
(NYSE) dan American Stock Exchange (AMEX), dengan periode penelitian selama 
14 tahun (Delbert C Golf, 1994, 289).  Hasil penelitian para analisis membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh price earning ratio terhadap return saham yang listing 
di NASDAQ, NYSE dan AMEX. 

Selain variabel fundamental price earning ratio, juga menggunakan 
variabel non fundamental yang dapat mempengaruhi return saham (capital gain). 
Variabel tersebut adalah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan 
inflasi. 

 Hubungan antara return saham (capital gain) dengan suku bunga 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan inflasi secara teoritik adalah  hubungan 
negatif. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jika mengalami kenaikan, 
maka harga saham akan mengalami penurunan, sehingga return saham (capital 
gain) akan turun juga. Hal ini terjadi karena investor cenderung membeli 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena Sertifikat Bank Indonesia memberikan 
suku bunga yang tinggi, daripada bermain di pasar modal. Kenaikan inflasi akan 
mengakibatkan maka harga saham akan turun, sehingga return saham (capital 
gain) akan turun juga. 

 

Perumusan Masalah  
Tujuan pelaku pasar modal menganalisis suatu saham adalah untuk 

mencari saham yang mispriced atau saham yang mempunyai harga tidak normal. 
Berbagai teori  dapat digunakan untuk menentukan apakah harga suatu saham 
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dapat digolongkan sebagai saham yang harganya wajar atau tidak wajar. Teori – 
teori itu antara lain adalah teori – teori yang menggunakan pola yang dibentuk 
oleh grafik, untuk mengamati pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. 

Apakah harga saham tersebut cenderung naik atau turun tercermin 
dalam grafik itu harga saham tersebut cenderung naik, maka investor 
berkeyakinan bahwa kenaikan tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu 
tertentu. Hal ini berarti bahwa harga saham tersebut akan kembali bergerak  
naik, dan mengikuti  pola yang sama dengan periode waktu sebelumnya. Analisis 
seperti ini sering dikenal dengan istilah  analisis teknikal. 

Investor metode grafik,  juga ada yang menggunakan analisis 
fundamental. Analisis fundamental lebih didasari pada perhitungan-perhitungan 
secara matematis. Dasar angka-angka yang dipakai juga bersumber dari emiten-
emiten. Misalnya, analisis dengan pendekatan rasio-rasio yang dihitung dari 
laporan laba rugi, neraca dan laporan lain dari emiten. Hal ini lebih realistis, 
karena data tersebut menggambarkan tingkat kinerja dan kondisi emiten pada 
periode tertentu. 

Pendekatan price earning ratio misalnya, dapat digunakan sebagai alat 
analisa. Pendekatan price earning ratio ini sering  digunakan oleh investor, karena 
pendekatan ini sudah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya yang 
menyatakan adanya hubungan positif antara price earning ratio dan return saham 
(Delbert C Golf, 1994, 291). 

Masalah naik turunnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) dan inflasi juga mempengaruhi naik turunnya harga saham. Masalah ini 
juga menjadi perhatian bagi investor dalam pengambilan keputusannya. 

Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaruh price earning ratio, 
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan inflasi, terhadap return 
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, khususnya untuk saham-
saham yang masuk pada kategori saham perusahaan makanan dan minuman.  

 
 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 

a. Apakah terdapat hubungan antara Suku Bunga SBI dengan Return Saham ? 

b. Apakah terdapat hubungan antara Tingkat Inflasi dengan Return Saham ? 
c. Apakah terdapat hubungan antara Suku Bunga SBI dan Tingkat Inflasi dengan 

Return Saham ? 
 

Manfaat Penelitian 
a. Bagi Investor, penelitian ini sangat berguna agar investor dapat melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal dan sebagao pertimbangan 
pengambilan keputusan. 

b. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini sangat berguna sebagai 
referensi dalam penelitian yang dilakukan. 
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c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk  mendapatkan gelar 
Magister Manajemen pada Program Magister Manajemen Universitas Prof. Dr. 
Moestopo (Beragama). 

  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pengertian Pasar Modal 

Dua unsur yang selalu melekat pada setiap modal atau dana yang 
diinvestasikan adalah hasil (return) dan resiko (risk). Kedua unsur ini selalu 
mempunyai hubungan timbal balik yang sebanding umumnya semakin tinggi 
risiko, semakin besar hasil yang akan diperoleh tetapi sebaliknya semakin kecil 
resiko, semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh. Pada dasarnya tidak ada 
satupun bidang investasi yang sepenuhnya bebas dari resiko. Sebagai contoh : 
investasi  dalam bentuk tabungan yang dikatakan relatif aman dengan bunga 
yang relatif besar, tetap memiliki resiko minimal yaitu menurunnya daya beli 
tabungan tersebut karena inflasi, atau investasi dalam bentuk emas atau 
perhiasan memiliki resiko kemungkinan hilang. Namun demikian, sebagai 
pedoman investasi, umumnya mengacu kepada tingkat suku bunga deposito 
berjangka dimana pendapatan bunga dan deposito merupakan hasil miminum 
(minimum return) dari suatu investasi yang disebut tolak ukur resiko (risk free). 

Pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan sekuritas 
maupun obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta, dimana pasar 
modal dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mempercepat akumulasi dana 
bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dana dari 
masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor produktif.  Pasar 
modal memperdagangkan surat-surat berharga antara lain adalah : Surat 
pengakuan hutang, Surat berharga komersial, Saham, Obligasi, Tanda bukti 
hutang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif dan Kontrak berjangka atas 
efek. 

Pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat dalam pengertian fisik 
yang terorganisasi dimana efek-efek diperdgangkan yang disebut bursa efek. 
Menurut kamus Pasar Uang Pasar Modal adalah pasar konkrit atau abstrak yang 
mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka 
panjang yaitu dalam jangka waktu satu tahun keatas. 

Daya tarik dari pasar modal  adalah menjadi alternatif penghimpun dana 
selain dari sistem perbankan dan memungkinkan para investor memiliki berbagai 
alternatif dalam menginvestasikan dananya sesuai dengan resiko yang mereka 
perhitungkan sehingga memungkinkan investor melakukan diversifikasi investasi, 
membentuk portofolio sesuai resiko yang bersedia mereka tanggung dan 
keuntungan yang diharapkan.  

Pengelompokan efek ditinjau dari sisi kepemilikannya digolongkan 
menjadi dua macam, yaitu : 
1. Equity Secuirties (surat berharga ekuitas), yaitu alat atau bukti kepemilikan 

bahwa investor mempunyai penyertaan dalam suatu badan usaha yang terdiri 
atas : 
a. Common Stock (saham biasa) 
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b. Preferred Stock (saham preferen) 
c. Warrant (surat jaminan pembelian saham) 
d. Stock Right (surat hak beli saham) 

2. Debt Securities (surat berharga hutang), yaitu alat bukti hutang bahwa 
investor mempunyai tagihan terhadap suatu badan usaha, sedangkan 
pembayarannya dilakukan pada periode yang ditentukan.  Debt securities 
terdiri atas : 
a. Bond (obligasi) 
b. Notes (wesel) yang terdiri atas : 

1). Treasury Notes 
2). Subordinates Notes, terdiri dari : 

a). Treasury Bill (kertas pembendaharaan negara) 
b). Commercial paper 
 

Saham  
Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun tergolong 

beresiko tinggi adalah investasi saham. Saham atau stocks adalah surat bukti 
atau tanda kepemilikan pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual-beli 
di Bursa Efek, saham merupakan instrument yang paling dominant 
diperdagangkan. Saham perusahaan go public, sebagai komoditi investasi 
tergolong beresiko tinggi karena sifatnya yang sangat peka terhadap perubahan-
perubahan di luar negri maupun di dalam negri, perubahan di bidang politik, 
ekonomi, moneter, undang-undang, peraturan maupun perubahan yang terjadi 
dalam industri dan perusahaan itu sendiri. Perubahan-perubahan tersbut dapat 
menyebabkan kenaikan dari harga saham atau justru penurunan harga saham. 

Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu 
perusahaan.  Sebagai pemilik, pemegang saham berhak atas laba perusahaan 
yang dibayarkan dalam bentuk dividen.  Jika perusahaan dilikuidasi/dibubarkan, 
pemilik saham juga berhak atas sisa harta perusahaan secara proporsional dari 
saham yang dimiliki. 

Saham mempunyai beberapa bentuk saham, seperti saham biasa, saham 
preferen dan warrant.  Saham biasa (common stock) adalah saham yang 
mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan pendapatannya 
tergantung dari laba yang dibagikan.  Saham biasa merupakan sekuritas yang 
paling dikenal masyarakat dan paling banyak digunakan oleh emiten dalam 
mencari dana di pasar primer. 

 
Jenis-jenis saham biasa terbagi atas: 

1. Saham Unggul (blue chips) 
Saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal lebih lama 
memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran 
deviden. Biasanya perusahaan tersebut memiliki stabilitas usaha yang tinggi 
dan unggul dalam industri sejenis dan menjadi standar penilaian dalam 
mengukur perusahaan-perusahaan. 

2. Growth Stocks 
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Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan  
laba dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dari 
rata-rata industri. Perusahaan seperti ini biasanya lebih agresif, berorientasi 
riset, dan menggunakan kembali keuntungannya untuk ekspansi. Dengan 
alasan tersebut perusahaan semacam ini (growth company), lebih 
terkonsentrasi dalam membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari 
laba ditahan, membayar deviden dalam jumlah relatif kecil, dan 
keuntungannya biasanya cenderung rendah. Dalam kenyataannya banyak 
saham blue chip juga tergolong sebagai growth sotck. 

3. Emerging Growth Stock 
Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relative lebih kecil dan 
memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang 
mendukung. Selanjutnya memasuki tahap memperoleh laba dalam jumlah 
besar sebagai hasil peningkatan volume penjualan dan memperbesar profit 
marginnya. Harga saham jenis ini biasanya sangat berfluktuasi. 

4. Cyclical Stock 
Saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi 
oleh siklus usaha. Apabila kondisi bisnis membaik keuntungan perusahaan ikut 
membaik dan meningkat. Sebaliknya jika iklim usaha kembalil memburuk, 
kegiatan usaha mengalami penurunan drastis dan keuntungannya akan 
memburuk pula. 

5. Defensive Stocks 
Saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode 
atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. Perusahaan seperti ini memiliki 
pertumbuhan yang relatif lamban, baik dalam kondisi booming dan akan tetap 
bertahan pada saat resesi ekonomi. Sebaliknya saham seperti ini sangat 
sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Harganya akan turun apabila 
tingkat bunga naik dan akan turun apabila tingkat bunga mengalami 
penurunan. 

6. Speculative Stocks 
Pada prinsipnya semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dapat 
digolongkan speculative stocks. Karena pada saat membeli saham kita tidak 
dapat memberi suatu janji, tidak ada kepastian bahwa dana yang akhirnya 
kita terima pada waktu menjual saham tersebut akan bertambah atau bahkan 
berkurang atau sama dengan jumlah dana yang telah kita bayarkan. 

Saham preferen adalah sekuritas yang selalu mendapatkan tingkat 
pendapatan yang tetap atau pendapatannya dapat ditunda untuk dibayar di masa 
yang akan datang.  Saham preferen tidak memiliki hak suara dalam rapat umum 
pemegang saham. 

Warrant adalah surat hak membeli saham dengan harga tertentu dan 
hanya berlaku untuk periode tertentu dikemudian hari.   Penjualan warrant 
biasanya dilakukan bersamaan dengan saham.  Jadi yang sering dikenal adalah 
warrant merupakan produk derivatif saham atau anak saham.  Warrant itu sendiri 
merupakan produk yang ditujukan untuk menambah daya tarik saham yang 
disertainya. 



 

272 

 

Penjualan saham tersebut dijual di pasar primer pada saat pertama kali 
saham diterbitkan emiten pada waktu Initial Public Offering (IPO), Sama halnya 
dengan  rigth issue.  Harga saham pada saat IPO sebelum dicatatkan di bursa 
efek disebut harga perdana.  Besarnya harga saham ini tergantung dari 
persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. 

Penawaran saham setelah Go Public disebut juga dengan Seasoned 
equity offering yang terdiri atas dua tipe yaitu Right Issue dan Underwriter Public 
Offering.   Megginson          (1997 : 34) mengemukakan bahwa Seasoned 
equity offerings merupakan penawaran saham tambahan yang dilakukan 
perusahaan yang listed di pasar modal, diluar saham yang terlebih dahulu 
beredar di masyarakat melalui Initial Public Offerings (IPO). Penawaran ini 
dilakukan karena perusahaan tersebut membutuhkan tambahan dana untuk 
membiayai kegiatan usaha atau membayar hutangnya yang jatuh tempo. 
Penjualan Seasoned Securities ini dapat dilakukan dengan, pertama, menjual hak 
(right) kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga 
tertentu-disebut dengan rights issues-atau , kedua, dijual kepada setiap investor 
yang ingin membeli sekuritas baru tersebut melalui second offerings, third 
offerings dan seterusnya. Namun perusahaan dengan kepemilikan yang 
terkonsentrasi akan cenderung menggunakan right issue untuk menambah 
ekuitas barunya (Eckbo dan Masulis, 1992, 131). 

 Wachowicz dan Horne (1995) mendefinisikan penawaran umum terbatas 
(right Issue) sebagai suatu penjualan saham baru dimana existing shareholder 
diberikan hak istimewa dalam pembelian saham-saham baru ini mencapai 
proporsi kepemilikan yang telah ada. Ross, Westerfield dan Jaffe (2002) juga 
mendefinisikan penawaran umum terbatas (right issue) adalah issue dari saham 
baru yang dikeluarkan untuk existing shareholder,  masing-masing shareholder 
diberikan haknya untuk membeli saham-saham baru dari perusahaan, pada harga 
dan waktu yang telah ditetapkan. 

Saham mempunyai harga nominal (par value).  Harga perdana saham 
bisa sama atau tidak dengan nominalnya. Harga perdana saham jika lebih besar 
daripada harga nominal saham, maka terdapatlah agio saham.   Harga perdana 
saham tersebut jika lebih rendah dari pada harga nominalnya maka saham 
tersebut memiliki disagio saham. 

 Harga pasar saham jika jatuh, maka investor akan memilih untuk 
membeli saham dengan menggunakan harga pasar yang lebih murah 
dibandingkan harga yang ditawarkan. Emitem sebagai konsekuensinya 
mengeluarkan sebagai harga saham yang barunya lebih murah dibandingkan 
harga pasar, agar harga pasar tidak jatuh terlalu jauh.  Francis (1993 : 337) 
menjelaskan bahwa nilai saham ditentukan oleh kinerja keuangan emiten, posisi 
persaingan, kondisi ekonomi, kondisi politik (peraturan pemerintah), dan kondisi 
sumber daya perusahaan (tenaga kerja, bahan baku, modal, management). 

 Saham tersebut, setelah melalui penjualan saham di pasar perdana atau 
primer dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.  Penjulan di pasar sekunder ini 
terjadi di bursa saham. Keuntungan dan kerugian dari membeli saham bagi 
investor. Keuntungannya antara lain : 



 

273 

 

1. Capital Gain, hampir mirip dengn istilah agio saham.  Agio saham adalah 
kelebihan antara harga perdana diatas harga nominalnya dan uang kelebihan 
ini masuk ke kantong emiten.   Capital gain merupakan harga jual diatas 
harga beli  saham tersebut yang keduanya terjadi di pasar sekunder. Capital 
gain dapat terjadi atas kelebihan nilai jual di pasar sekunder di atas nilai beli 
dipasar perdana. 

2. Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang akan dibagikan 
kepada pemegang saham. 

3. Saham  perusahaan serupa dengan tanah atau aktiva berharga sejenis. 
Nilainya akan meningkat sejalan dengan waktu dan perkembangan atau 
kinerja perusahaan. Pemodal jangka panjang mengandalkan kenaikan nilai 
saham ini untuk meraih keuntungan dari investasi saham. Pemodal seperti ini 
membeli saham dan menyimpannya untuk jangka waktu lama (tahunan) dan 
selama masa itu mereka memperoleh manfaat dari dividen yang dibayarkan 
perusahaan setiap periode tertentu. 

4. Saham juga dapat dijaminkan kepada bank untuk memperoleh kredit sebagai 
agunan tambahan dari agunan pokok. 

Sedangkan kerugian membeli saham bagi investor antara lain : 
1. Capital Loss, merupakan kerugian bagi investor. Seperti halnya capital gain, 

capital loss bisa terjadi karena investor melakukan pembelian di pasar 
perdana kemudian menjualnya di pasar sekunder atau pembelian dan 
penjualan terjadi di pasar sekunder. 

2. Opportunity loss, merupakan kerugian berupa selisih suku bunga deposito 
dikurangi total hasil yang diperoleh dari investasi saham. 

3. Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, dikarenakan nilai likuidasinya lebih 
rendah dari harga beli saham. 

Keputusan untuk melakukan investasi bagi investor akan dipengaruhi 
oleh strategi dari investasi tersebut. Dimana keberhasilan dari suatu investasi 
untuk memperoleh keuntungan tidak terlepas dari fase ini. Yang dimaksud 
dengan strategi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sebaiknya 
investasi tersebut diperlakukan. 

Ada beberapa teknik sederhana yang sering dipergunakan oleh para 
investor di bursa. Teknik-teknik tersebut antara lain : 
1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portfolio 

Strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke 
berbagai jenis saham. Di satu pihak peluang untuk mendapatkan keuntungan 
cukup besar.Investor menurut strategi ini, pertama-tama menghimpun 
informasi dan melakukan analisis terhadap berbagai jenis saham kemudian 
memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana, saham yang dipilih 
dan dibeli tersebut merupakan portfolio. Apabila ada diantara saham tersebut 
mengalami penurunan harga dapat dilepas kemudian digantikan dengan 
saham lain yang lebih baik. Kemudian apabila saham yang dilepas tadi 
harganya telah mencapai bottom, dapat dipertimbangkan untuk dibeli kembali 
apabila perusahaan yang bersangkutan memperlihatkan kinerja prospek yang 
baik. Dengan strategi ini kerugian-kerugian dapat lebih tersebar. Kerugian 
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pada salah satu jenis saham bisa tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham 
yang lain. 

2. Beli di pasar perdana dan menjualnya di pasar sekunder 
Para pemburu agio saham berkeyakinan bahwa harga akan naik begitu emisi 
saham dicatat dibursa. 

3. Beli dan Simpan 
Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan 
analisa bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk 
berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga 
sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan cukup besar pada saat itu. 
Keuntungan yang diperoleh dari strategi ini disamping deviden juga capital 
gain. 

4. Strategi berpindah dari satu saham ke saham lainnya 
Strategi ini biasanya digunakan oleh para spekulan dimana mereka 
memanfaatkan siklus harga individual akan tetapi strategi ini mengharuskan 
investor mengikuti gerakan pasar dari dekat dan setiap saat. Dengan adanya 
informasi yang akurat para investor akan berpindah dari satu saham yang 
diperkirakan akan naik harganya. Investor tipe ini tidak mementingkan 
pembagian deviden karena sifat investasinya jangka pendek. 

5. Konsentrasi pada industri 
Pada saat ini khususnya di Indonesia sektor-sektor seperti : telekomunikasi, 
pertambangan, perkebunan dan jasa keuangan merupakan sektor yang 
mendapat perhatian dari investor akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena 
harga saham pada sektor-sektor tersebut berfluktuatif sehingga menjanjikan 
capital gain yang tinggi. Oleh karena itu banyak investor yang berinvestasi di 
sekor-sektor ini. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar 
menguasai kondisi suatu jenis industri, sehingga mengetahui propek 
perkembangannya dimasa yang akan datang. 

6. Beli saham tidur 
Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada 
transaksi.Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang 
dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik 
saham lama (biasanya pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan 
karena kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek 
usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal. 
Saham seperti ini biasanya cenderung under valued. 

 
Earning Per Share (EPS) 

Earning per share atau laba per saham adalah hasil dari laba bersih 
stelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Jika jumlah lembar saham yang 
beredar sepanjang tahun itu konstan, maka menghitung EPS adalah mudah. 
Jumlah saham yang beredar sepanjang tahun itu berubah-ubah maka EPS cukup 
sulit untuk dihitung. Perubahan jumlah saham yang beredar itu antara lain 
ditentukan oleh adanya treasury stock, dividend stock, convertible debts, 
convertible preferred stcok, warrant, dll. Penambahan jumlah saham yang 
beredar itu hasil EPS akan menjadi kecil. 
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Tehnik perhitungan jumlah saham yang beredar itu dapat dihitung sebagi 
berikut. Misalnya jumlah saham yang beredar pada delapan bulan pertama 
adalah 1,2 juta lembar dan kemudian berubah menjadi 1,5 juta lembar pada 
empat bulan terakhir, maka rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar 
adalah sebesar (1,2 juta x 8/12) + (1,5 juta x 4/12) = 1,3 juta lembar saham. 

 
1. Hubungan EPS dengan Harga Saham    

Harga saham yang didasrkan pada anlisa fundamental, laba akuntansi 
merupakan tolak ukur yang utama. Hendrickson (1977:161) menjelaskan 
bahwa yang penting bagi para pembaca laporan keuangan ialah memahami 
pengertian laba akuntansi dan caranya laba itu diukur. Laba akuntansi dalam 
hubungannya dengan harga saham adalah earning after tax (EAT) dibagi 
jumlah saham yang beredar sama dengan earning per share (EPS). 

Para investor menggunakan data EPS untuk mengevaluasi kegiatan 
operasi perusahaan baik dari sudut kemampuan memperoleh pendapatan 
yang optimum dan kemampuan mengadakan  efisiensi biaya operasi. EPS 
tersebut harus dibandingkan dengan EPS perusahaan lain dan harus 
dihubungkan dengan harga pasar. Harga pasar dibagi EPS adalah price 
earning ratio (PER).  Jika suatu saham PER-nya tinggi, maka investor tidak 
akan membeli saham tersebut, karena harga pasarnya tinggi ; investor akan 
membeli saham yang memiliki PER rendah karena harga pasarnya rendah. 

Suatu saham dinilai terlalu tinggi atau rendah, dapat diketahui 
dengan cara membanding antara PER yang diharapkan dengan PER yang 
sesungguhnya. PER yang diharapkan jika lebih tinggi daripada PER yang 
sesungguhnya maka saham itu dinilai terlalu rendah, dan sebaliknya.  

 
2. Pengaruh Saham Preferen Pada Earning Per Share 

Pengaruh saham preferen terhadap earning per share, dapat 
diketahui dengan cara memperhatikan : 

          a.Earning per share hanya diukur dengan saham biasa. 
Artinya saham preferen tidak boleh dimasukkan ke dalam pembagi laba 
setelah pajak. 
b.Laba setelah pajak tersebut sudah dikurangkan dividen untuk   saham 
preferen. 

     Pengaruhnya terhadap earning per share adalah besarnya dividen saham 
preferen dan jumlah saham yang beredar.  Komposisi saham di pos equity dan 
saham beredar, jika makin besar maka akan makin memperkecil laba setelah 
pajak yang akan dibagikan untuk saham biasa, dengan demikian earning per 
share semakin mengecil. 
 
 

E. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga 

dipandang “sewa” atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Seperti 
halnya dengan barang-barang lain, apabila jumlah dana yang ditawarkan kreditur 
lebih kecil daripada yang diminta debitur, maka tingkat suku bunga cenderung 
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naik. Demikian pula sebaliknya. Tingkat suku bunga berdasarkan teori terbagi 
atas: 
1. Teori Klasik 

Tingkat suku bunga dalam teori klasik menyatakan bahwa bunga merupakan 
balas jasa modal. Semakin langka modal semakin tinggi tingkat suku bunga. 
Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi 
tingkat suku bunga keinginan untuk melakukan investasi pun semakin kecil. 
Makin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih terdorong untuk 
melakukan investasi, karena biaya penggunaan dana juga semakin kecil. 

 
2. Teori Keynes 

Dalam teori ini Keynes mengemukakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan 
oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang. 
A. Permintaan akan uang 

Keynes membedakan permintaan akan uang menurut motivasi 
masyarakat untuk menahannya. Keynes membagi tiga motivasi, yaitu: 
a. Motif Transaksi (Transaction Motive) 

Motif ini berasumsi bahwa orang memerlukan uang untuk 
menjalankan usaha dan kebutuhan sehari-hari. 

b. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive) 
Motif ini berasumsi bahwa orang umumnya memegang saldo diatas 
perkiraan kebutuhan mereka, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak 
diharapkan mereka dapat menghindar dari kerugian financial yang 
mungkin timbul akibat dari kurangnya uang. 

c. Motif Spekulasi (Speculative Motive) 
Motif ini berasumsi bahwa dalam keadaan tertentu orang memegang 
uang sebagai harta mereka dan digunakan untuk kegiatan spekulasi 
seperti investasi dalam bentuk saham. 

Ketiga motif diatas itulah yang merupakan sumber timbulnya permintaan 
akan uang yang diberi nama “Liquidity Preference”. Nama ini mempunyai 
makna tertentu yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori Keynes 
berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan 
dirinya tetap likuid untuk memenuhi ketiga motif tersebut. Untuk keinginan 
tetap likuid inilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu 
untuk penggunaan uang. 
 
B. Penawaran akan uang 

Penawaran akan uang menurut Keynes merupakan satu elemen 
penentuan tingkat bunga di suatu pasar. Penawaran uang (nominal 
penawaran uang) dikendalikan oleh bank sentral dan diatur oleh 
penmerintah. Penawaran uang tidak ditentukan oleh tingkat suku bunga 
di suatu pasar tetapi ditentukan oleh pemerintah. 
 
Keynes menekankan adanya hubungan positif antara tingkat suku bunga 

dengan deposito berjangka. Keynes mengatakan pada suatu waktu seseorang 
mempunyai pendapatan mengenai tingkat suku bunga yang dianggap normal, 
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maka ia mengharapkan bahwa tingkat suku bunga akan turun di masa yang 
akan datang. Sebaliknya bila tingkat suku bunga yang berlaku lebih rendah 
daripada tingkat suku bunga yang dianggapnya normal, maka ia akan 
diharapkan tingkat suku bunga naik untuk masa yang akan datang. Semakin 
besar perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku dengan tingkat suku bunga 
normal terserbut maka semakin besar perubahan yang diharapkan dari tingkat 
suku bunga yang berlaku. 

Berbagai Jenis Tingkat Suku Bunga : 
1. Tingkat suku bunga murni  

Tingkat suku bunga murni adalah tingkat suku bunga dalam dunia 
imajiner (khayalan) dimana tidak ada resiko bahwa debitor akan menunggak 
pembayaran kembali hutangnya dan tidak ada biaya-biaya lain dalam transaksi 
hutang piutang tersebut yang harus dikeluarkan baik oleh kreditur maupun 
debitur. 

Dalam dunia nyata kreditur harus memperhitungkan kemungkinan 
bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya (modal + bunga) tepat pada 
waktunya atau tidak membayar sama sekali. Adanya resiko ini tentu 
diperhitungkan oleh kreditur dalam transaksi yang direncanakan. Apabila kreditur 
merasa yakin 100% bahwa debitur pasti akan membayar tepat pada waktunya, 
maka resiko tersebut ada dan harus diperhitungkan, misalnya dengan meminta 
barang jaminan dan seringkali dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. 
Tambahan atas kenaikan tingkat suku bunga tersebut dinamakan premi resiko. 
Kepada debitur yang kurang ia percaya atau jaminan yang diberikan bernilai 
rendah, maka kreditur akan memberikan resiko premi yang lebih tinggi. 

Disamping premi resiko, seorang kreditur juga akan mempertimbangkan 
hal-hal lain seperti berapa biaya yang harus ditanggung dalam 
menyelenggarakan transaksi seperti uang, waktu dan tenaga. Biaya-biaya ini 
disebut biaya transaksi (transaction cost) yang besaran nilainya berbeda-beda 
dalam tiap-tiap transaksi. Termasuk dalam kelompok biaya ini adalah misalnya 
biaya menyimpan dan memelihara barang jaminan, biaya administrasi 
pembayaran kembali atau cicilan hutang, dan biaya pengihan. 

 
2. Tingkat suku bunga nominal 

Tingkat suku bunga nominal (nominal rate of interest) adalah 
pejumlahan dari unsur-unsur tingkat suku bunga murni, premi resiko, biaya 
transaksi dan premi inflasi yang diharapkan. 

Tingkat suku bunga (Rn) atau tingkat suku bunga yang tercatat di pasar 
berubah apabila unsur-unsurnya berubah. Tingkat suku bunga nominal inilah 
yang harus dibayar debitur kepada kreditur disamping pengembalian pokoknya 
pada saat jatuh tempo. 

 
3. Tingkat suku bunga riil 

Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga nominal minus laju 
inflasi yang terjadi selama periode yang sama. 

Tingkat suku bunga di pasar uang mempunyai beberapa fungsi terhadap 
perekonomian seperti : 
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1. Sebagai daya tarik bagi para penabung individu, institusi, lembaga yang 
mempunyai dana lebih untuk digunakan sebagai investasi dan dapat lebih 
dipegang oleh masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. 

2. Tingkat suku bunga dapat juga digunakan sebagai alat kontrol bagi 
pemerintah terhadap investasi pada sektor ekonomi. Dalam kaitan ini 
pemerintah memberi dukungan kepada suatu sektor ekonomi dimana 
nantinya pemerintah akan membuat suatu kebijakan tingkat suku bunga 
yang lebih rendah bagi sektor ekonomi tersebut dibandingkan dengan 
sektor-sektor ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat 
pertumbuhan di sektor ekonomi tersebut. 

3. Tingkat suku bunga dapat juga digunakan sebagai alat moneter dalam 
rangka mengendallikan penawaran dan permintaan uang yang beredar 
dalam suatu perekonomian. 

4. Pemerintah dapat menggunakan tingkat suku bunga untuk meningkatkan 
produksi dimana nantinya diharapkan tingkat suku bunga tersebut dapat 
mengontrol tingkat inflasi. Hal ini berarti pemerintah dapat mengatur 
sirkulasi uang yang ada di masyarakat. Misalnya : kebijakan politik yang 
dikeluarkan mengharuskan pemerintah untuk mendukung industri di dalam 
negri maka pemerintah akan memberlakukan kebijakan tingkat suku bunga 
yang lebih rendah bagi industri-industri di dalam negri. Kebijakan ini 
diharapkan akan mendorong produksi industri dalam negri menjadi lebih 
tinggi. Dengan adanya peningkatan produksi tersebut diharapkan mampu 
untukl menekan laju inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan permintaan 
dan penawaran uang dengan cara menetapkan tingkat suku bunga dari 
bank. Kaitannya dalam hal ini yaitu tingkat suku bunga dapat disesuaikan 
oleh pemerintah. Pada saat permintaan uang terlalu tinggi, peredaran uang 
dimasyarakat terlamapau banyak, maka pemerintah dapat menaikkan tingkat 
suku bunga sehingga penawaran uang meningkat dan permintaan uang 
menurun. 

Tingkat suku bunga juga merupakan faktor fundamental eksternal 
perusahaan dan merupakan faktor yang penting diperhatikan, sebab pada 
umumnya investor saham selalu menginginkan hasil investasinya lebih besar dari 

yang diharapkan.  Perubahan suku bunga akan berpengaruh terhadap tingkat 
pengembalian hasil berbagai sarana investasi. 

Suad Husnan, (1994 :175) mengemukakan bahwa tingkat bebas resiko 
merupakan tingkat pengembalian yang pasti tanpa resiko apapun dan biasa 
diwakili oleh tingkat bunga obligasi pemerintah atau Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) karena tingkat bunga ini bebas risiko karena dijamin oleh pemerintah serta 
tingkat bunga ini sudah mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi di suatu 
negara. 
  Salah satu cara yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka 
mengendalikan kegiatan moneter adalah dengan menggunakan Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk 
dalam rupiah, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 
jangka pendek. Penentuan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
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merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah (Bank Indonesia).  
Kebijakan penentuan tingkat suku bunga SBI tujuannya adalah untuk mengatasi 
inflasi akibat berlebihnya uang yang beredar di masyarakat.  Hal ini sesuai 
dengan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 tahun 1999. 

Tujuan penerbitan SBI antara lain untuk digunakan dalam pasar primer 
dan pasar sekunder. Pasar primer digunakan sebagai alat pemerintah untuk 
mengatur jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dilakukan dengan cara 
mengatur system lelang melalui penggerak pasar (market maker) dengan 
penjualan SBI dan atau pembelian SBI. Apabila pemerintah menilai bahwa jumlah 
uang yang beredar terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan menjual SBI. 
Sebaliknya, apabila pemerintah menilai bahwa perlu ada tambahan dana dalam 
masyarakat, maka Bank Indonesia akan membeli kembali SBI tersebut. 
Sedangkan tujuan pasar sekunder adalah untuk cadangan sekunder (secondary 
reserve) yaitu untuk menjaga likuiditas pemilik Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 
Jika pada suatu saat pemilik SBI mengalami kekurangan dana, maka mereka 
dapat menjual SBI kepada Bank Indonesia. Dan terakhir untuk tujuan ambil 
untung (profit taking) dalam arti pemilik Sertifikat Bank Indonesia dapat membeli 
ataupun menjual SBI pada tingkat harga yang menguntungkan. 

Tata cara penerbitan sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang Sertifikat 
Bank Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara yang berbeda, yaitu : 
a. Lelang Harian, yang diadakan sesuai dengan kebutuhan 
b. Lelang Mingguan, yang diadakan setiap hari Rabu. Kecuali bila hari Rabu 

tersebut jatuh pada hari libur maka lelang mingguan diadakan pada hari 
kerja berikutnya. 

c. Lelang Bilateral yaitu lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui 
broker. 

Tata cara perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu : 

 
a. Secara Outright 

Outright adalah transaksi jual beli Sertifikat Bank Indonesia atas dasar jatuh 
waktu Sertifikat Bank Indonesia yang bersangkutan dimana penjual  tidak 
memiliki kewajiban untuk membeli kembali  Sertifikat Bank Indonesia 
sebelum jatuh tempo. 
 

b. Secara Repurchase Agreement 
Transaksi ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan perjanjian bahwa 
penjual wajib membeli kembali Sertifikat Bank Indonesia yang bersangkutan 
sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. 

Penggerak pasar (market maker) dan perantara (broker) sangat 
berperan dalam meningkatkan transaksi sertifikat Bank Indonesia (SBI) baik 
dalam pasar primer maupun pasar sekunder. Fungsi daripada penggerak pasar 
(market maker) dalam pasar primer adalah sebagai agen pelaksana lelang SBI 
harian atau mingguan. Dalam pasar sekunder penggerak pasar berfungsi sebagai 
penggerak dan bertindak sebagai dealer. Oleh karena itu, penggerak pasar 
berkewajiban untuk memberi quotation, mengajukan permintaan san penawaran 



 

280 

 

serta sekaligus melakukan jual beli. Peran perantara (broker) hanya beroperasi di 
pasar sekunder yaitu ikut meningkatkan transaksi SBI dengan mempertemukan 
penjual dan pembeli, dimana perantara akan merahasiakan nama pembeli dan 
penjual sebelum transaksi terjadi. 

Kebijakan menaikan tingkat suku bunga SBI, diharapkan uang yang 
beredar di masyarakat dapat ditarik kembali karena masyarakat membeli SBI 
sebagai akibat dari kenaikan suku bunga SBI.  Banyaknya uang yang beredar di 
masyarakat dapat mengakibatkan kecenderungan masyarakat menjadi konsumtif 
yang berpengaruh terhadap naiknya harga barang-barang dan memicu terjadinya 
inflasi. 

 Tingkat Suku bunga SBI jika dinaikkan maka masyarakat akan beralih 
membeli SBI karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi lagi.  Hal ini 
secara teoritis mempengaruhi perdagangan di Bursa Efek dimana investor yang 
tadinya bermain jual beli saham akan tertarik untuk melepaskan sahamnya dan 
uangnya akan digunakan untuk membeli SBI. Time lag walaupun terjadi, namun 
secara signifikan akan mempengaruhi harga saham di Bursa Efek menjadi turun 
sehingga return saham akan menurun juga bahkan hingga ada yang negatif atau 
rugi. 

Kenaikan suku bunga SBI akan mendorong bank dan lembaga keuangan 
lainnya untuk membeli SBI.  Tingginya bunga SBI membuat bank dan lembaga 
keuangan lainnnya akan bersaing memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi 
untuk produk-produknya.  Persaingan tersebut bertujuan untuk menarik sebanyak 
mungkin dana masyarakat yang akan digunakan untuk membeli SBI.  Bunga yang 
tinggi akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor.  Investasi 
produk bank seperti deposito atau tabungan memiliki resiko yang lebih rendah 
dibanding dengan investasi dalam bentuk saham, sehingga investor akan menjual 
sahamnya dan akan menyimpan dananya di bank.  Penjualan saham secara 
serentak akan berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan. 

Tingkat suku bunga yang tinggi juga akan mempengaruhi para debitur, 
jika bank memberikan bunga tinggi terhadap penyimpan dana maka bank juga 
akan mengenakan bunga yang lebih tinggi kepada peminjam.  Selisih  bunga 
debit dan kredit akan menjadi keuntungan bank, karena semua pihak terkait akan 
selalu memperhitungkan tingkat keuntungan. Akibatnya semua perusahaan yang 
memperoleh pinjaman dari bank dan mencatatkan sahamnya dibursa juga akan 
dikenakan bunga sesuai dengan kenaikan sehingga hutang perusahaan akan 
bertambah.  Pos hutang dan biaya bunga yang  bertambah akan membebani 
perusahaan sehingga dapat mengurangi keuntungan dan berdampak kepada 
berkurangnya pembagian dividen.  Hal ini akan membuat kondisi “fundamental 
perusahaan” menjadi kurang menguntungkan.  Jika hal ini terjadi, kebanyakan 
investor akan melepaskan sahamnya dan harga saham akan turun. 

Perubahan suku bunga bank dapat mempengaruhi harga saham melalui 
tiga cara : 
1. Perubahan suku bunga mempengaruhi kondisi perusahaan secara umum dan 

profitabilitas perusahaan yakni dividen dan harga saham perusahaan. 
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2. Perubahan suku bunga mempengaruhi hubungan antara perolehan dari 
obligasi dan dividen dari saham-saham, oleh karena itu terdapat daya tarik 
yang relatif antara saham dan obligasi. 

3. Perubahan suku bunga mempengaruhi psikologi para investor sehubungan 
dengan investasi kekayaan, sehingga mempengaruhi harga saham. 

Perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi pasar saham karena tiga 
alasan : 
1. Terjadinya fluktuasi pada harga uang sehingga mempengaruhi pendapatan 

atau profit dalam membeli saham. 
2. Pergerakan pada tingkat suku bunga merubah hubungan antara aset-aset 

keuangan yang saling bersaing dimana hubungan antara pasar obligasi dan 
pasar saham menjadi penting. 

3. Sebagian saham dibeli dengan menggunakan uang pinjaman (dikenal dengan 
debt margin), perubahan-perubahan dalam biaya hutang tersebut yaitu 
tingkat suku bunga mempengaruhi keinginan dalam memegang saham 
sehingga mempengaruhi harga saham. 

 
Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap harga saham. berdasar atas 

macam dia atas. Tingkat suku bunga di bank jika makin tinggi akan 
mengakibatkan kegiatan investasi dalam bentuk saham semakin menurun.  Para 
pemodal akan cenderung mendepositokan atau menabung uangnya ke bank 
untuk memperoleh bunga yang tinggi dan terjamin daripada menginvestasikan 
uangnya dalam bentuk saham di bursa efek sebab bentuk investasi ini 
mengandung risiko tinggi dengan keuntungan relatif.  Kecenderungan 
menurunnya kegiatan investasi dalam bentuk saham di pasar modal berdampak 
kepada kecenderungan menurunnya harga saham. 

Suku bunga yang tinggi merupakan beban berat bagi industri-industri 
khususnya jasa perbankan.  Akibat suku bunga yang naik, proporsi leverage 
operating emiten mengalami peningkatan secara signifikan.  Bagi perbankan 
peningkatan suku bunga SBI tidak hanya memberikan peluang pendapatan dari 
simpanannya di Bank Sentral tetapi juga merupakan faktor kenaikan biaya 
operasi.  , Perbankan dengan kenaikan suku bunga SBI, sulit untuk tidak 
menaikan suku bunga depositonya karena perbankan di Indonesia masih 
mengandalakan fee base income, artinya tingginya tingkat suku bunga deposito 
berarti meningkatkan suku bunga kredit.  Dunia usaha dalam kondisi seperti ini, 
penuh dengan ketidakpastian dan bank juga sulit menyalurkan dananya. 

Suku bunga paling tinggi juga merupakan beban berat bagi emiten yang 
listing di bursa.  Emiten sebagian besar mengalami kesulitan dalam 
mengembalikan pinjamannya ketika suku bunga tinggi akibat cash flow yang 
terkena dampak krisis moneter.  Kondisi seperti ini memberikan pengaruh negatif 
terhadap harga saham di bursa.  Koreksi harga saham yang sangat tinggi juga 
terjadi.  Hal ini membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif dan membuat 
investor tidak bergairah berinvestasi di bursa saham. 

 Tingkat suku bunga SBI mempunyai hubungan negatif terhadap rata-
rata return saham.  Tingkat suku bunga SBI jika mengalami kenaikan, maka rata-
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rata return saham mengalami penurunan.  Tingkat suku bunga SBI jika 
mengalami penurunan, maka rata-rata return saham mengalami kenaikan. 

Perubahan suku  bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu 
investasi.  Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 
terbalik, ceteris paribus.  Hal ini berarti bahwa jika suku bunga meningkat maka 
harga saham akan turun, ceteris paribus.  Demikian pula sebaliknya, jika suku 
bunga turun maka harga saham naik. (Eduardus Tandelilin, 2001, 48). 

Suku bunga jika naik maka return investasi yang terkait dengan suku 
buka (misalnya SBI) juga akan naik.  Kondisi seperti ini dapat menarik minat 
investor yang berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya dari saham ke 
dalam SBI.  Sebagian besar investor jika melakukan tindakan yang sama maka 
banyak investor yang menjual sahamnya untuk berinvestasi ke dalam bentuk SBI.  
Hukum permintaan dan penawaran jika menganggap bahwa banyak pihak 
menjual saham, ceteris paribus, maka harga saham akan turun. 

 
F. Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa termasuk 
factor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang, yang semakin menaik 
secara umum dan terus menerus. Inflasi dapat juga diartikan sebagai 
berkurangnya daya beli satuan uang tertentu, yang berarti dengan sejumlah uang 
tertentu semakin sedikit barang dan jasa yang bias dibeli. 

Variabel SBI juga mempunyai hubungan negatif terhadap rata-rata return 
saham.  Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus 
menerus sebagaimana dapat dibuktikan dengan harga konsumen (consumer price 
index). 

Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang 
telah diinvestasikan.  Risiko investasi juga dapat bisa disebut sebagai risiko daya 
beli.  Tandelilin (2001 : 49) mengemukakan bahwa jika inflasi mengalami 
peningkatan maka investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk 
mengkompensasikan penurunan daya beli yang dialaminya. 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-
produk secara keseluruhan.  Kenaikan harga dalam inflasi ini bukan kenaikan 
harga karena faktor teknologi, sifat-sifat barang, atau karena pengaruh musim, 
misalnya saat hari raya. Harga dalam pengertian inflasi ini juga bukan harga yang 
ditetapkan oleh pemerintah, tetapi harga yang terjadi di pasar antara pihak-pihak 
yang bebas. 

Faktor-faktor utama yang meyebabkan terjadinya inflasi, dapat 
diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Inflasi Desakan-Biaya (Cost-Push Inflation) 

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau faktor-faktor 
produksi, sehingga menyebabkan harga-harga untuk naik. 
 

2. Inflasi Tarikan-Permintaan (Demand-Pull Inflation) 
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat sehingga 
meningkatkan tingkat permintaan, sedangkan penawaran barang-barang yang 
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bisa dihasilkan oleh perekonomian terbatas, akibatnya terjadi kenaikan harga 
secara umum pada barang dan jasa. 

Disamping kedua faktor utama diatas, factor lain yang menyebabkan 
inflasi yaitu : 
3. Price-Push Inflation 

Keadaan di mana terjadi suatu perubahan tingkat harga yang terus-menerus 
yang disebabkan karena kenaikan harga oleh produsen. Produsen menaikkan 
harga yang berlebihan untuk menutupi kenaikan tingkat harga faktor 
produksi. 
 

4. Structural Rigidity Inflation 
Keadaan di mana tingkat harga naik terus-menerus yang disebabkan karena 
lambannya mobilitas sumber daya yang ada. Dalam teori ini dimisalkan bahwa 
ada dua sektor ekonomi, di mana satu sektor berkembang pesat dan sektor 
ekonomi yang lain kurang berkembang atau tetap (relative). Pada sektor 
ekonomi yang berkembang, tingkat harga cenderung naik, sehingga pada 
akhirnya tingkat harga umum meningkat. 

 
5. Expectational Inflation 

Kenaikan tingkat harga yang terus-menerus yang disebabkan karena harapan-
harapan kenaikan tingkat harga (misal: upah buruh). 

Bila kita membicarakan tingkat inflasi, maka kita juga perlu mengetahui 
bagaimana pengukuran tingkat inflasi tersebut. Ada berbagai macam cara untuk 
mengukur tingkat inflasi diantaranya dengan Penentuan Angka Indeks Harga. 
Angka indeks adalah suatu angka yang menunjukkan suatu tingkat perubahan 
secara relatif. Indeks harga merupakan suatu indikator yang menunjukkan 
tingkat harga barang pada waktu tertentu secara relatif disbanding dengan suatu 
tingkat harga barang tersebut pada tahun dasar yang dipilih berdasarkan 
keadaan ekonomi yang normal. 

Penentuan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 
1. Persentase harga barang tertentu pada periode berjalan dibandingkan 

dengan harga pada tahun dasar. Hal ini dapat dinyatakan dengan rumus : 
Pn 

I = ----- x  100 
  Po 

  dimana, I  = Indeks harga 
       Pn = Tingkat harga pada tahun berjalan 
       Po =  Tingkat harga pada tahun dasar  
 

2. Persentase jumlah harga  barang pada periode berjalan dibandingkan dengan 
jumlah harga barang tersebut pada tahun dasar dibagi dengan jumlah barang 
yang bersangkutan. Hal ini dapat dinyatakan dengan rumus : 

Pn  /  Po 
I = ------------- x  100 
       N 

dimana, N = Jumlah barang yang harganya dibandingkan  
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Untuk akuntansi tingkat harga umum (GPL), maka indeks yang 
digunakan adalah berdasarkan indeks harga umum (general price index). Definisi 
indeks harga umum yang dikemukakan oleh Akhmed Belkaoui dalam buku 
Accounting Theory yang di terjemahkan oleh Erwan Dukat (ed) adalah 
“serangkaian ukuran, yang dinyatakan sebagai prosentase, hubungan antara 
rata-rata harga sekelompok barang dan jasa serupa pada suatu tanggal umum. 

 
Beberapa indeks harga umum yang berlaku adalah: 

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) 
Yaitu suatu indeks dasar tertimbang yang dirancang untuk mengukur 
perubahan harga barang dan jasa yang diperoleh dalam perekonomian untuk 
kebutuhan sehari-hari. 

2. Indeks Harga Grosir (Wholesale Price Index) 
Yaitu indeks yang dirancang untuk mengukur perubahan harga barang dalam 
perdagangan besar. 

3. GNP Deflator 
Yaitu perbandingan antara GNP nominal dengan GNP riil, yang hasilnya 
disebut “harga GNP” atau faktor penyesuaian GNP. 
Dengan GNP deflator tingkat inflasi ditentukan menurut tingkat kenaikan 
harga semua barang dan jasa yang dihitung dengan cara membagi GNP 
nominal (berdasar harga berlaku) dengan GNP riil (berdasar harga konstan).  
Secara matematis, GNP deflator adalah : 

 GNP Nominal 
 -------------------- x  100 
     GNP Riil 

Untuk Indonesia GNP deflator kurang kita kenal, sedangkan yang umum 
digunakan adalah Indeks Harga Konsumen. 

Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi 
yang terlalu panas (overheated).  Artinya, kondisi ekonomi mengalami 
permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya sehingga 
harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan 
menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money).  
Disamping itu, inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi tingkat pendapatan riil 
yang diperoleh investor dari investasinya.  Sebaliknya, tingkat inflasi suatu negara 
mengalami penurunan maka hal ini merupakan sinyal yang positif bagi investor 
seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan 
riil. (Tandelilin, 2001: 212) 
Beberapa teori mengenai inflasi,antara lain : 
1. Teori kuantitas, dimana teori ini menyoroti penyebab teori kuantitas dan 

penyebab inflasi karena suatu saham. 
2. Teori struktural, yang menyoroti penyebab inflasi dari aspek struktural suatu 

perekonomian dimana terjadi ketidakpastian ekspor dan ketidakpastian 
supply. 

 
 

METODA PENELITIAN 
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1. Ruang Lingkup Penelitian 
Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada : 
a. Data rata-rata return saham : 

1) Obyek penelitian dilakukan di Bursa Efek Jakarta 
2) Obyek penelitian difokuskan kepada PT. Mayora. 
3) Periode penelitian hanya dibatasi mulai periode Januari 2004 sampai 

dengan Desember 2005. 
4) Risiko sistematik maupun non sistematik diabaikan. 
5) Return saham yang bersumber dari deviden diabaikan.  Artinya return 

saham yang diteliti hanya pada capital gain. 
b. Data tingkat Suku Sertifikat Bunga Bank Indonesia (SBI) : 

1) Data diambil dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) 
2) Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diambil adalah 

periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2005 
c. Data inflasi : 

Data tingkat inflasi diambil dari web site Bank Indonesia dan web site Biro 
Pusat Statistik. 

 
2. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan 
Studi ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi teoritis yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan cara 
membaca buku literatur, data yang dipublikasi di web site dan referensi 
lain. 

b. Studi Lapangan 
Observasi ke Bursa Efek Jakarta dan Biro Pusat Statistik untuk memperoleh 
data yang dibutuhkan, untuk menunjang obyektivitas hasil penelitian itu 
dilakukan . 
 

3. Jenis dan definisi data yang dikumpulkan 
Jenis dan definisi data yang dikumpulkan sebagai variabel yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Rata-rata return saham yaitu rata-rata return saham per bulan, untuk 

saham terpilih selama periode penelitian. 
b. Price earning ratio (PER), yaitu closing price dibagi earning per share. 
c. Closing price adalah harga penutupan pada transaksi di hari itu. 
d. Earning per share adalah laba atau rugi yang menjadi hak atau kewajiban 

bagi setiap pemegang saham tersebut, yang dilaporkan di laporan laba 
rugi setiap triwulan. 

e. Tingkat suku bunga SBI adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia 

f. Tingkat inflasi adalah tingkat inflasi yang dihitung dan diumumkan oleh 
Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik 

 
4. Metode analisis data 

Tahapan – tahapan yang dilakukan adalah : 

http://www.bi.go.id/
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a. Memilih data setiap emiten yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan 
ruang lingkup penelitian. 

b. Menghitung return saham/capital gain harian (Rt) per emiten. 
Rumus :  Rt = (Pt  - Pt-1) / Pt-1 

Rt = return capital gain harian setiap saham pada periode    hari t  
    Pt =  harga pasar saham pada periode hari t 
    Pt-1 =  harga pasar saham pada periode hari t-1 

 

c. Menghitung return saham/capital gain bulanan per emiten. 
Rumus :  Rb = (Rt  - Rt+1   + Rt+2 + ………. + RN)  / N 

Rb =  rata-rata return bulan ke b 

    Rt =  return hari ke t 
    RN =  return hari ke N 

  N   =  jumlah hari transaksi di bulan ke b 
 

f.  Memasukkan data rata-rata return saham, suku bunga SBI dan inflasi 
bulanan ke dalam alat analisis yang digunakan. 

5. Metode Pengujian 
Model pengujian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

penelitian ini digunakan Model Regresi Linier Berganda (Multiple Regression 
Model) seperti yang dikemukakan oleh Fabozzi (1999 : 300), yaitu : 

  Rumus :  Ypt =  + 1pSBIt +  2pINFt + pt 

Ypt  = rata-rata return saham portfolio bulan t   

 SBIt = tingkat suku bunga Sertifikat bank Indonesia bulan t 

 INFt = tingkat inflasi bulan t 

 pt  = error term portfolio bulan t 

 
Penyajian signifikansi pengaruh variabel bebas (X1,X2 dan X3), terhadap 
variabel tidak bebas (Y), digunakan: 
a. Uji Statistik F 

Uji F fungsinya adalah untuk menguji kemampuan variabel bebas (X1, X2 
dan X3) secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi / perubahan 
variabel tidak bebas (Y). 

Hipotesis yang digunakan dalam Uji F ini adalah : 
H0 : 1= 2= 3 = 0, artinya X1, X2, X3, tidak berpengaruh terhadap 

Y. 

Ha : 1 2 3 0, artinya X1, X2, X3, berpengaruh  terhadap Y. 
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Jika F hitung  F table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika F hitung  F table, maka H0 diterima dan Ha ditolak.  

 
b.Uji Statistik t 

Uji t fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
masing-masing variabel bebas (X1, X2 dan X3) terhadap variabel tidak 
bebas (Y), dengan menggunakan pengujian signifikan koefisien regresi 
(bk), dimana bk adalah variabel bebas ke-k dan konstanta. 



 

287 

 

Hipotesis yang digunakan dalam Uji t ini adalah : 
H0  : bk = 0, artinya variabel ke-k yang ada di dalam model pengujian 

tidak berpengaruh terhadap Y. 

Ha   : bk  0, artinya variabel ke-k yang ada di dalam model pengujian 
berpengaruh terhadap Y. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Jika t hitung  t table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung  t table, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Untuk menghitung nilai earning melalui pendekatan Price Earning 
Ratio, harus dilakukan pemahaman mengenai faktor-faktor    

 
B. DESAIN PENELITIAN 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 
kausal. Menurut Umar (2003:63) yang dimaksud dengan desain kausal adalah 
desain yang berguna untuk menganalisis hubungan – hubungan antara satu 
variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi 
variabel lainnya. 

Sifat hubungan yang mungkin terjadi dalam variabel – variabel pada 
desain kausal adalah simetris, asimetris dan timbal balik. Hubungan dua variabel 
dikatakan simetris jika dua variabel berfluktuasi secara bersama – sama tapi tidak 
terdapat hubungan di antara keduanya. Hubungan timbal balik terjadi bilamana 
dua variabel memperkuat atau mempengaruhi satu sama lain. Hubungan 
asimetris adalah hubungan yang terjadi apabila variabel bebas memiliki pengaruh 
terhadap variabel terikatnya. 

 
 
 

WAKTU PENELITIAN 
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Bursa Efek Jakarta, 

hal ini disebabkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat 
diperoleh di tempat tersebut. 

Data yang diperlukan berupa laporan pergerakan harga saham dari 
perusahaan-perusahaan yang akan diteliti dan dijadikan sebagai sampel dalam 
penelitian ini. 

Waktu penelitian direncanakan akan berlangsung selama bulan Juli sampai 
dengan Januari 2007. 

 
KERANGKA KONSEPTUAL 

Perhitungan nilai earning harus dilakukan dengan pemahaman 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Perubahan harga 
pasar saham meskipun terjadi setiap saat, namun jangan terkejut jika suatu saat 
terjadi keadaan dimana harga saham turun sangat drastis. Faktor utama yang 
menyebabkan harga pasar berubah adalah adanya persepsi yang berbeda dari 
masing-masing investor, sesuai dengan informasi yang dimiliki. Sebagian besar 
investor suatu saham jika memiliki persepsi bahwa Rate Of Return (ROR) saham 
tersebut tidak memadai lagi, maka mereka akan mengambil keputusan untuk 
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menjual sahamnya.  Kalau ini terjadi, maka harga saham akan menurun karena 
terjadi over supply. 

Faktor-faktor penggerak harga saham dimaksud adalah variavel-variabel 
yang mempengaruhi harga saham, baik yang terkait dengan variabel fundamental 
internal, fundamental eksternal maupun variabel teknikal. Penelitian akan 
dilakukan terhadap satu variabel fundamental internal dan dua variabel 
fundamental eksternal yang diduga berpengaruh terhadap rata-rata return saham 
pada emiten-emiten industri makanan dan minuman yang go public di Bursa Efek 
Jakarta. 

Analisis fundamental dan teknikal memang menjadi persoalan krusial 
bagi seorang investor, untuk itu diperlukan uji tuntas (due diligent) sebelum 
sebuah emiten melaksanakan go public.  Banyak hal mendasar yang harus 
dilakukan oleh emiten mulai dari legal review (penelaahan dari segi hukum), 
financial review (penelaahan segi keuangan) sampai aspek bisnis lainnya. 
Perusahaan pada saat go public, diwajibkan untuk melakukan perubahan budaya 
dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.  Usaha menganalisis suatu 
emiten sebenarnya tidak hanya faktor fundamental dan teknikal semata tetapi 
ada hal yang tidak kalah penting yaitu karakteristik manajemen.  Manajemen 
dalam hal ini diwakili oleh direksi dan secara keseluruhan diawasi oleh komisaris 
haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas yang baik sehingga 
tidak pernah terjadi konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan yang dapat 
menimbulkan mismanagement atau salah kelola dalam suatu perusahaan. 

 Pendekatan analisis fundamental  yang dilakukan adalah bagaimana 
menilai suatu harga saham dengan memperhatikan kinerja suatu emiten yang 
terlihat antara lain pada : Earning After Tax, Return On Asset, Return On Equity 
dan Net Profit Margin. Analisis fundamental ini yang paling populer adalah Price 
Earning ratio (PER), yaitu berapa kelipatan harga saham atas laba saham.   

Variabel-variabel dimaksud yang mempengaruhi harga saham adalah 
price earning ratio, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan inflasi.  
Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut : 

 
1. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Suku bunga adalah suku bunga yang diberlakukan Bank Indonesia 
selaku Bank Sentral dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia. 
Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter melalui Bank Indonesia bila 
diperlukan menaikkan tingkat suku bunga guna mengontrol perekonomian 
nasional. Banyaknya uang yang beredar dimasyarakat dapat mengakibatkan 
kecenderungan masyarakat menjadi konsumtif, yang berpengaruh pada 
naiknya harga barang-barang dan hal ini memicu inflasi. Tingginya tingkat 
suku bunga SBI menyebabkan para investor melepaskan saham dan uangnya 
akan digunakan untuk membeli SBI karena memberikan keuntungan yang 
lebih tinggi. 

 
2. Inflasi 

Inflasi akan menghambat kemajuan perekonomian dan apabila tidak 
diatasi oleh pemerintah, maka akan terjadi ketidakstabilan sosial, politik dan 
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keamanan, sehingga mengganggu kinerja pemerintah. Kondisi ini 
menyebabkan para investor menarik dananya atas saham yang telah dibeli . 

 
HIPOTESIS 

Sebagai hipotesis dapat disimpulkan bahwa price earning ratio 
berpengaruh positif terhadap return saham.  Disamping itu juga dapat 
disimpulkan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan 
inflasi, berpengaruh negatif terhadap return saham. 
H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Suku Bunga SBI 

terhadap Return Saham PT. Mayora 
H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari Suku Bunga SBI terhadap 

Return Saham PT. Mayora 
 
H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Inflasi terhadap Return 

Saham PT. Mayora 
H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari Inflasi terhadap Return Saham 

PT. Mayora 
 
H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Suku Bunga SBI dan 

Inflasi terhadap Return Saham PT. Mayora 
H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari Suku Bunga SBI dan Inflasi 

terhadap Return Saham PT. Mayora 
 

 
PERHITUNGAN DAN ANALISA 

 
A. PROFIL PT MAYORA INDAH TBK 

PT Mayora Indah yang didirikan pada tahun 1977 merupakan salah satu 
produsen makanan  yang cukup berpengaruh di industri perusahaan makanan 
dan minuman di Indonesia. Seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi di 
Indonesia dan juga pergeseran pola konsumsi sosial yang mengarah ke produk-
produk makanan praktis atau instan ikut memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan yang pesat pada PT Mayora Indah Tbk selama bertahun-tahun. 

Pada saat ini, PT Mayora Indah Tbk membagi bisnisnya menjadi 6 divisi 
utama, yakni: 

1. Biskuit: Roma, Better, Slai O Lai, dan Danisa 
2. Permen: Kopiko, Kis, Tamarin, dan Plonk 
3. Wafer: Beng Beng, Astor, dan Roma 
4. Coklat: Choki Choki dan Danisa 
5. Makanan Sehat: Energen 
6. Kopi: Torabika 

Untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, PT 
Mayora Indah Tbk menjadi perusahaan publik dengan melakukan IPO (Initial 
Public Offering) pada tahun 1990. Kesuksesan PT Mayora Indah Tbk dapat 
terlihat dengan adanya pabrik-pabrik yang terdapat di Tanggerang, Bekasi, dan 
Surabaya yang mempekerjakan total sekitar 5.300 karyawan. 
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Didukung dengan jaringan distribusi yang luas, produk-produk dari PT 
Mayora Indah Tbk tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga diekspor 
juga ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, 
Hongkong, Saudi Arabia, Australia, Afrika, Amerika, dan Itali. 

 
B. DATA HARGA SAHAM PT MAYORA INDAH TBK 

Obyek penelitian ini adalah tingkat pengembalian dari investasi di 
saham, lebih spesifik yakni saham PT Mayora Indah Tbk. Tingkat pengembalian 
dari saham atau biasa disebut Return Saham yang diteliti hanya return yang 
berasal dari capital gain, yaitu selisih antara harga beli dengan harga setelah 
pembelian. Metode yang digunakan untuk mencari return saham dibagi menjadi 2 
bagian, yaitu: 

a. Return Saham Harian 
Rt = (Pt  - Pt-1) / Pt-1 

 
Rt = return capital gain harian setiap saham pada periode  hari t  
Pt =  harga pasar saham pada periode hari t 
Pt-1 =  harga pasar saham pada periode hari t-1 

 
Return Saham harian ini merupakan pergerakan saham yang dipantau 

dari hari ke hari, dimana harga saham pada hari ini dibandingkan dengan 
harga saham hari sebelumnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa besar 
naik atau turunnya saham hari ini jika dibandingkan dengan harga saham 
hari sebelumnya. 

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa faktor atau variabel yang utama 
dari perhitungan return saham adalah harga saham dari perusahaan 
tersebut. Harga saham ini didapat dari bursa saham tempat 
diperdagangkannya saham PT Mayora Indah Tbk yakni di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ). Kemudian harga saham yang digunakan adalah harga 
saham penutupan untuk satu hari (closing price). 

 
b. Return Saham Bulanan 

Rb = (Rt  + Rt+1   + Rt+2 + ………. + RN)  / N 
Rb =  rata-rata return bulan ke b 

Rt =  return hari ke t 
RN =  return hari ke N 

N   =  jumlah hari transaksi di bulan ke b 

Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa return saham bulanan 
merupakan rata-rata dari return saham harian dalam satu bulan. 
Return saham yang diteliti yaitu dari periode tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2007, sehingga memerlukan data harga saham harian PT Mayora Indah 
Tbk yang diperdagangkan di BEJ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Hal 
ini menyebabkan data saham menjadi sangat banyak, sehingga tidak dapat 
ditampilkan dihalaman ini dan dapat dilihat pada lampiran. 
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C. DATA INFLASI DAN SUKU BUNGA SBI 
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah ada korelasi antara 

return saham dengan inflasi dan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). 
Data inflasi yang dikeluarkan oleh BI adalah inflasi bulanan untuk periode dari 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Perhitungan inflasi yang dilakukan BI 
merupakan besarnya inflasi pada bulan tertentu dalam satu tahun, dimana tahun 
2002 menjadi tahun dasar (base year) bagi perhitungan inflasi tersebut. 

Sedangkan untuk suku bungan SBI terdapat dua versi yang dikeluarkan 
oleh BI, yakni suku bunga SBI untuk 1 bulanan dan suku bunga SBI untuk 3 
bulanan. Untuk penelitian ini digunakan data suku bunga SBI 1 bulanan agar 
dapat dibandingkan dengan return saham bulanan. 

Sama halnya dengan data harga saham harian, data inflasi dan data suku 
bunga SBI 1 bulanan untuk periode dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 
cukup banyak sehingga tidak cukup untuk ditampilkan pada halaman ini dan 
dapat dilihat pada lampiran. 

D. ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN 
1. ANALISA DAN PERHITUNGAN TERHADAP PENGARUH TINGKAT 

INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM 
Tabel 4.1 Perbandingan Return Saham dengan Tingkat Inflasi untuk 

periode tahun 2003 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2003 -0,10% 

Februari 2003 0,16% 

Maret 2003 0,10% 

April 2003 2,82% 

Mei 2003 0,65% 

Juni 2003 -0,11% 

Juli 2003 -0,30% 

Agustus 2003 0,95% 

September 2003 0,41% 

Oktober 2003 0,58% 

November 2003 0,08% 

Desember 2003 -0,11% 

 

Tingkat Inflasi tahun 2003 

Bulan Tahun  
Tingkat 
Inflasi 

Januari 2003 8,68% 

Februari 2003 7,60% 

Maret 2003 7,17% 

April 2003 7,62% 

Mei 2003 7,15% 

Juni 2003 6,98% 

http://www.bi.go.id/
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Juli 2003 6,27% 

Agustus 2003 6,51% 

September 2003 6,33% 

Oktober 2003 6,48% 

November 2003 5,53% 

Desember 2003 5,16% 

Tabel 4.1 Perbandingan Return Saham dengan Tingkat Inflasi untuk 
periode tahun 2004 

Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 
 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2004 -0,23% 

Februari 2004 0,20% 

Maret 2004 0,44% 

April 2004 -0,10% 

Mei 2004 -0,09% 

Juni 2004 0,28% 

Juli 2004 -0,36% 

Agustus 2004 0,01% 

September 2004 0,02% 

Oktober 2004 0,02% 

November 2004 2,30% 

Desember 2004 -0,37% 

 

Tingkat Inflasi tahun 2004 

Bulan Tahun  Tingkat Inflasi 
Januari 2004 4,82% 

Februari 2004 4,60% 

Maret 2004 5,11% 

April 2004 5,92% 

Mei 2004 6,47% 

Juni 2004 6,83% 

Juli 2004 7,20% 

Agustus 2004 6,67% 

September 2004 6,27% 

Oktober 2004 6,22% 

November 2004 6,18% 

Desember 2004 6,40% 

 
 
 

Tabel 4.1 Perbandingan Return Saham dengan Tingkat Inflasi untuk 
periode tahun 2005 

http://www.bi.go.id/
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Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2005 0,05% 

Februari 2005 0,12% 

Maret 2005 0,24% 

April 2005 -0,74% 

Mei 2005 0,50% 

Juni 2005 -0,42% 

Juli 2005 -0,50% 

Agustus 2005 -0,95% 

September 2005 -0,89% 

Oktober 2005 -0,04% 

November 2005 -0,46% 

Desember 2005 1,76% 

 

Tingkat Inflasi tahun 2005 

Bulan Tahun  
Tingkat 
Inflasi 

Januari 2005 7,32% 

Februari 2005 7,15% 

Maret 2005 8,81% 

April 2005 8,12% 

Mei 2005 7,40% 

Juni 2005 7,42% 

Juli 2005 7,84% 

Agustus 2005 8,33% 

September 2005 9,06% 

Oktober 2005 17,89% 

November 2005 18,38% 

Desember 2005 17,11% 

 
Tabel 4.1 Perbandingan Return Saham dengan Tingkat Inflasi untuk 

periode tahun 2006 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2006 0,17% 

Februari 2006 -0,69% 

Maret 2006 0,33% 

April 2006 1,70% 

Mei 2006 0,12% 

Juni 2006 -0,18% 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Juli 2006 0,06% 

Agustus 2006 0,06% 

September 2006 0,84% 

Oktober 2006 0,49% 

November 2006 1,07% 

Desember 2006 0,14% 

 

Tingkat Inflasi tahun 2006 

Bulan Tahun  Tingkat Inflasi 
Januari 2006 17,03% 

Februari 2006 17,92% 

Maret 2006 15,74% 

April 2006 15,40% 

Mei 2006 15,60% 

Juni 2006 15,53% 

Juli 2006 15,15% 

Agustus 2006 14,90% 

September 2006 14,55% 

Oktober 2006 6,29% 

November 2006 5,27% 

Desember 2006 6,60% 

 
Tabel 4.1 Perbandingan Return Saham dengan Tingkat Inflasi untuk 

periode tahun 2007 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2007 -0,53% 

Februari 2007 0,21% 

Maret 2007 -0,28% 

April 2007 0,09% 

Mei 2007 0,78% 

Juni 2007 0,86% 

Juli 2007 -0,06% 

 

Tingkat Inflasi tahun 2007 

Bulan Tahun  Tingkat Inflasi 
Januari 2007 6,26% 

Februari 2007 6,30% 

Maret 2007 6,52% 

April 2007 6,29% 

Mei 2007 6,01% 

Juni 2007 5,77% 

Juli 2007 6,06% 

http://www.bi.go.id/
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Tabel 4.2 Output Regresi dan Korelasi dari MS Excel 
Analisa terhadap hubungan antara Return Saham dengan Tingkat Inflasi 

 
 

Pada tabel 4.1 terdapat data-data return saham bulanan dan tingkat 
inflasi untuk periode dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data-data 
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return saham bulanan merupakan data-data yang telah diolah, yang berasal dari 
data-data harga saham harian (harga saham penutupan) PT Mayora Indah yang 
kemudian diolah menjadi data-data return saham harian, lalu terakhir diolah lagi 
menjadi data-data return saham bulanan. Sedangkan data-data tingkat inflasi 
berasal dari data-data tingkat inflasi bulanan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia dengan menggunakan tahun 2002 sebagai tahun basis (base year). 

Tabel 4.2 merupakan output atau hasil keluaran dari program MS Excel 
dalam meregresi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Return Saham Bulanan dan 
juga terdapat hasil analisa korelasi hubungan antara Tingkat Inflasi dan Return 
Saham Bulanan. 

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara Return Saham 
Bulanan dengan Tingkat Inflasi Bulanan, lima langkah yang harus dilakukan; 
1. Ho : 0

xy
  ; artinya tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 

Tingkat Inflasi Bulanan 
 H1 : 0

xy
 ; artinya ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 

Tingkat Inflasi Bulanan 
 
 
2. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment pearson 

karena ingin melihat hubungan antara Return Saham Bulanan (Y) dengan 
Tingkat Inflasi Bulanan (X) dan kedua datanya interval. 
Rumus untuk mencari r hitung adalah sebagai berikut: 

r hitung = 
    

  





2222
)()(

))((

YYnXXn

YXXYn
r

xy
 

011051645.0
xy

r   

Apabila ingin menggunakan output dari Microsoft Excel maka di dapat angka 
yang sama dengan hasil sebagai berikut: 
Correlation   

  
Return Saham 

(X) 
Tingkat Inflasi 

(Y) 
Return Saham 

(Y) 1  
Tingkat Inflasi  

(X) 0.011051645 1 

 
Kriteria yang digunakan adalah tolak Ho jika r hitung lebih besar dari r table 
pada alpha 5%. 

3. Untuk mencari r tabel ada dua metode yang dapat dipakai. Pertama dengan 
menggunakan Tabel Pearson Correlation Coefficient, kedua dengan uji 
sigifikansi dengan transformasi t. Metode kedua dipakai apabila Tabel Pearson 
Correlation Coefficient tidak tersedia. Kedua metode menghasilkan hasil 
hipotesa yang sama. 
r table dengan menggunakan Tabel Pearson Correlation Coefficient  
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   05.0);155();1(   rr
n   = 0.2638 

4. Karena r hitung < r tabel, 0.011051645 < 0.2638, maka terima Ho pada alpha 
5% 

5. Kesimpulan: tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan 
dengan Tingkat Inflasi Bulanan. 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Intercept 0.001853186 0.002285709 0.810770815 0.421123204 
Tingkat 
Inflasi (X) 0.00189979 0.02361099 0.080462104 0.936172802 

 
t hitung uji signifikansi dengan transformasi t  

080462104.0
1

2

2







r

nr
t  → merupakan hasil dari output MS Excel yang diberi 

highlight warna kuning. 
t tabel uji signifikansi dengan transformasi t  

   05.0);155();1(   tt
n  = 2.005 

Karena t hitung < t tabel, 0.080462104 < 2.005, maka terima Ho pada alpha 
5% 

Kesimpulan: tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 
Tingkat Inflasi Bulanan 

 
Kemudian dengan melihat output regresi dengan alpha 5% terhadap pengaruh 
Tingkat Inflasi Bulanan (X) terhadap Return Saham Bulanan (Y) di dapat model 
sebagai berikut: 
 
Y = 0.001853186 + 0.00189979X 

Regression Statistics 
Multiple R 0.011051645 
R Square 0.000122139 
Adjusted R 
Square -0.018743481 
Standard Error 0.007188653 
Observations 55 

 
Hanya saja setelah melihat R Square sebesar 0.000122139 yang berarti regresi 
dapat menjelaskan model hanya sebesar 0.0122139%, sehingga kesimpulannya 
bahwa analisa regresi belum bisa menjelaskan model yang ada. 
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D.2. ANALISA DAN PERHITUNGAN TERHADAP PENGARUH TINGKAT SUKU 
BUNGA SBI TERHADAP RETURN SAHAM 

Analisa dan perhitungan terhadap pengaruh tingkat suku bunga SBI 
bulanan terhadap return saham bulanan terangkum pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Return Saham dengan Suku Bunga SBI 

untuk periode 2003 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2003 -0,10% 

Februari 2003 0,16% 

Maret 2003 0,10% 

April 2003 2,82% 

Mei 2003 0,65% 

Juni 2003 -0,11% 

Juli 2003 -0,30% 

Agustus 2003 0,95% 

September 2003 0,41% 

Oktober 2003 0,58% 

November 2003 0,08% 

Desember 2003 -0,11% 

 
 
 
 

Tingkat Suku Bunga SBI tahun 2003 

Bulan Tahun  Suku Bunga 

Januari 2003 12,80% 

Februari 2003 12,50% 

Maret 2003 11,58% 

April 2003 11,23% 

Mei 2003 10,71% 

Juni 2003 9,90% 

Juli 2003 9,20% 

Agustus 2003 9,00% 

September 2003 8,74% 

Oktober 2003 8,53% 

November 2003 8,47% 

Desember 2003 8,39% 

 
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Return Saham dengan Suku Bunga SBI 

untuk periode 2004 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2004 -0,23% 

Februari 2004 0,20% 

Maret 2004 0,44% 

April 2004 -0,10% 

Mei 2004 -0,09% 

Juni 2004 0,28% 

Juli 2004 -0,36% 

Agustus 2004 0,01% 

September 2004 0,02% 

Oktober 2004 0,02% 

November 2004 2,30% 

Desember 2004 -0,37% 

 
 
 

Tingkat Suku Bunga SBI tahun 

2004 
Bulan Tahun  Suku Bunga 

Januari 2004 8,05% 

Februari 2004 7,64% 

Maret 2004 7,42% 

April 2004 7,34% 

Mei 2004 7,32% 

Juni 2004 7,34% 

Juli 2004 7,37% 

Agustus 2004 7,37% 

September 2004 7,39% 

Oktober 2004 7,41% 

November 2004 7,42% 

Desember 2004 7,43% 

 
 

 
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Return Saham dengan Suku Bunga SBI 

untuk periode 2005 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek 

 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2005 0,05% 

Februari 2005 0,12% 

Maret 2005 0,24% 

http://www.bi.go.id/
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April 2005 -0,74% 

Mei 2005 0,50% 

Juni 2005 -0,42% 

Juli 2005 -0,50% 

Agustus 2005 -0,95% 

September 2005 -0,89% 

Oktober 2005 -0,04% 

November 2005 -0,46% 

Desember 2005 1,76% 

 
 

Tingkat Suku Bunga SBI tahun 

2005 

Bulan Tahun  Suku Bunga 
Januari 2005 7,42% 

Februari 2005 7,43% 

Maret 2005 7,44% 

April 2005 7,62% 

Mei 2005 7,88% 

Juni 2005 8,10% 

Juli 2005 8,48% 

Agustus 2005 8,84% 

September 2005 10,00% 

Oktober 2005 11,00% 

November 2005 12,25% 

Desember 2005 12,75% 

 
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Return Saham dengan Suku Bunga SBI 

untuk periode 2006 
Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek 

 

http://www.bi.go.id/
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Tingkat Suku Bunga SBI tahun 

2005 

Bulan Tahun  Suku Bunga 
Januari 2006 12,75% 

Februari 2006 12,74% 

Maret 2006 12,73% 

April 2006 12,74% 

Mei 2006 12,55% 

Juni 2006 12,50% 

Juli 2006 12,31% 

Agustus 2006 11,85% 

September 2006 11,25% 

Oktober 2006 10,92% 

November 2006 10,35% 

Desember 2006 9,88% 

 
 
 

Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Return Saham dengan Suku Bunga SBI 
untuk periode 2007 

Sumber: www.bi.go.id dan Bursa Efek 
 
 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2007 -0,53% 

Februari 2007 0,21% 

Maret 2007 -0,28% 

Return Saham Bulanan 

Bulan Tahun Return Saham 
Januari 2006 0,17% 

Februari 2006 -0,69% 

Maret 2006 0,33% 

April 2006 1,70% 

Mei 2006 0,12% 

Juni 2006 -0,18% 

Juli 2006 0,06% 

Agustus 2006 0,06% 

September 2006 0,84% 

Oktober 2006 0,49% 

November 2006 1,07% 

Desember 2006 0,14% 

http://www.bi.go.id/
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April 2007 0,09% 

Mei 2007 0,78% 

Juni 2007 0,86% 

Juli 2007 -0,06% 

 
 

Tingkat Suku Bunga SBI tahun 
2005 

Bulan Tahun  Suku Bunga 
Januari 2007 9,55% 

Februari 2007 9,25% 

Maret 2007 9,00% 

April 2007 9,00% 

Mei 2007 8,80% 

Juni 2007 8,56% 

Juli 2007 8,31% 
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Tabel 4.4 Output Regresi dan Korelasi dari MS Excel 
Analisa terhadap hubungan antara Return Saham dengan Suku Bunga SBI 
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Pada tabel 4.3 terdapat data-data return saham bulanan dan tingkat suku 
bunga SBI satu bulanan untuk periode dari tahun 2003 sampai dengan tahun 
2007. Data-data return saham bulanan merupakan data-data yang telah diolah, 
yang berasal dari data-data harga saham harian (harga saham penutupan) PT 
Mayora Indah yang kemudian diolah menjadi data-data return saham harian, lalu 
terakhir diolah lagi menjadi data-data return saham bulanan. Sedangkan data-
data tingkat suku bunga SBI satu bulanan berasal dari data-data tingkat suku 
bunga SBI satu bulanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dimana dalam 
satu bulan bisa terdapat lebih dari satu tingkat suku bunga SBI sehingga dibuat 
perhitungan rata-rata tingkat suku bunga SBI satu bulanan. 

Tabel 4.4 merupakan output atau hasil keluaran dari program MS Excel 
dalam meregresi pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan terhadap 
Return Saham Bulanan dan juga terdapat hasil analisa korelasi hubungan antara 
Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan dan Return Saham Bulanan. 

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara Return Saham Bulanan 
dengan Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan, lima langkah yang harus 
dilakukan; 

 

1. Ho : 0
xy

  ; artinya tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 

Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan 
H1 : 0

xy
 ; artinya ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 

Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan 
2. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment pearson 

karena ingin melihat hubungan antara Return Saham Bulanan (Y) dengan 
Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan (X) dan kedua datanya interval. 
Rumus untuk mencari r hitung adalah sebagai berikut: 

r hitung = 
    

  





2222
)()(

))((

YYnXXn

YXXYn
r

xy
 

160133045.0
xy

r   

Apabila ingin menggunakan output dari Microsoft Excel maka di dapat angka 
yang sama dengan hasil sebagai berikut: 

Correlation   

  
Return Saham 

(Y) 
Suku Bunga 

(X) 
Return Saham 

(Y) 1  
Suku Bunga (X) 0.160133045 1 

 
Kriteria yang digunakan adalah tolak Ho jika r hitung lebih besar dari r table 
pada alpha 5%. 

3. Untuk mencari r tabel ada dua metode yang dapat dipakai. Pertama dengan 
menggunakan Tabel Pearson Correlation Coefficient, kedua dengan uji 
sigifikansi dengan transformasi t. Metode kedua dipakai apabila Tabel Pearson 
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Correlation Coefficient tidak tersedia. Kedua metode menghasilkan hasil 
hipotesa yang sama. 
r table dengan menggunakan Tabel Pearson Correlation Coefficient  

   05.0);155();1(   rr
n   = 0.2638 

4. Karena r hitung < r tabel, 0.160133045 < 0.2638, maka terima Ho pada alpha 
5% 

5. Kesimpulan: tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan 
dengan Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan.  

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 
-

0.003504539 0.004774393 
-

0.734028211 0.466166533 
Suku Bunga (X) 0.057903644 0.049028222 1.181026792 0.242864899 

 
t hitung uji signifikansi dengan transformasi t  

181026792.1
1

2

2







r

nr
t  → merupakan hasil dari output MS Excel yang diberi 

highlight warna biru. 
t tabel uji signifikansi dengan transformasi t  

   05.0);155();1(   tt
n  = 2.005 

Karena t hitung < t tabel, 1.181026792 < 2.005, maka terima Ho pada alpha 5% 
 Kesimpulan: tidak ada korelasi antara Return Saham Bulanan dengan 

Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan 
 

Kemudian dengan melihat output regresi dengan alpha 5% terhadap pengaruh 
Tingkat Suku Bunga SBI Satu Bulanan (X) terhadap Return Saham Bulanan (Y) di 
dapat model sebagai berikut: 
 
Y = -0.003504539 + 0.057903644X 
 

Regression Statistics 
Multiple R 0.160133045 
R Square 0.025642592 
Adjusted R 
Square 0.00725849 
Standard Error 0.00709632 
Observations 55 

 
Hanya saja setelah melihat R Square sebesar 0.025642592 yang berarti regresi 
dapat menjelaskan model hanya sebesar 2.5642592%, sehingga kesimpulannya 
bahwa analisa regresi belum bisa menjelaskan model yang ada. 

 
KESIMPULAN 
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Setelah melakukan pengambilan data-data yakni data harga saham 
harian (harga penutupan atau closing price) PT Mayora Indah, data tingkat inflasi 
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan data tingkat suku bunga SBI 
(Sertifikat Bank Indonesia) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang kemudian 
dibuat perhitungan untuk mendapatkan data-data yang bisa diperbandingkan dan 
kemudian dianalisa dengan menggunakan model regresi dan korelasi statistik. 
Semua itu bertujuan agar dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Return Saham dengan Tingkat Inflasi maupun dengan Tingkat Suku Bunga Bank 
Indonesia. Hal ini ingin diteliti oleh penulis dikarenakan secara logika hal tersebut 
di atas ada kaitannya satu sama lainnya, baik itu terkait langsung maupun tidak 
langsung.  

Namun sebagai seorang pelajar yang telah dibekali dengan ilmu yang 
memadai baik itu untuk melihat permasalahan, menganalisa permasalahan, 
bahkan sampai dengan memikirkan solusi atau mendapatkan kesimpulan dari 
permasalahan tersebut, maka harus didukung dengan metode penelitian yang 
tepat. 

Dan setelah melakukan pengujian terhadap hubungan antara tingkat 
inflasi dengan tingkat pengembalian (return saham) didapatkan bahwa tidak 
terdapat hubungan (korelasi) di antara kedua variabel tersebut. Sehingga penulis 
mengambil kesimpulan bahwa tingkat pengembalian saham (return saham) tidak 
terkait langsung dengan tingkat inflasi, khususnya pada PT Mayora Indah yang 
notabene adalah perusahaan makanan yang tentunya performa penjualan 
perusahaan juga tergantung dengan tingkat inflasi yang cukup menggambarkan 
daya beli masyarakat. 

Begitu juga ketika melakukan pengujian terhadap hubungan (korelasi) 
antara tingkat suku bunga SBI dengan tingkat pengembalian saham (return 
saham) didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan (korelasi) diantara dua 
variabel tersebut. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa para investor 
khususnya investor di saham PT Mayora Indah tidak terpengaruh terhadap naik 
turunnya suku bunga SBI, yang berarti bila tingkat suku bunga SBI naik harga 
saham dari PT Mayora Indah bisa ikut naik namun bisa juga ikut turun atau bisa 
juga tetap (tidak terpengaruh) yang semua itu berimbas kepada tingkat 
pengembalian (return saham) dari saham PT Mayora Indah yang relatif tidak 

terpengaruh oleh volatilitas dari suku bunga SBI. 
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