
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Investasi 

 

Investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan 

harapan mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Oleh 

karena itu investasi dapat dikatakan sebagai suatu cara yang banyak digunakan 

untuk memperoleh keuntungan yang ada di masa yang akan datang (Hakim,2002). 

Pada dasarnya investasi secara konvensional dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan bisnis yang pasif. Berinvestasi adalah salah satu langkah strategis yang 

bisa dilakukan setiap orang untuk menghasilkan uang lebih. Namun, sering kali 

kita bingung investasi apa yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan potensi 

pendapatan yang stabil, jelas seorang karyawan akan lebih aman untuk 

pemenuhan kehidupannya. Namun disisi lain peningkatan taraf hidup yang 

signifikan akan sulit di capai dalam waktu yang singkat. Disinilah para pebisnis 

lebih memegang peranan. Seorang pebisnis dengan perencanaan dan kerja keras 

akan lebih cepat mendapatkan peningkatan pendapatan. Suatu investasi harus ada 

unsur ketersediaan dana pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikatkan 

dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa 
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periode (untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang. 

Selanjutnya, setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai barulah investor 

bisa mendapatkan kembali asetnya, tentu saja dalam jumlah yang lebih besar, 

guna mengkompensasi pengorbanan investor. Setiap investor yang melakukan 

investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan capital gain atau 

selisih positif antara harga jual dan harga beli saham dan dividen tunai yang 

diterima dari emiten karena perusahaan mengalami keuntungan. Apabila harga 

jual lebih rendah daripada harga beli saham, maka investor akan menderita 

kerugian atau disebut capital loss (Samsul,2006).  

2.1.2 Pasar Modal 

Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan, setiap saat cenderung menunjukkan 

jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan 

ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. 

Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk 

mendapatkan permodalan maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga 

ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual 

beli dan kegiatan terkait lainnya. 
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2.1.3 Pengertian dan Jenis Instrument Pasar Modal 

Instrument pasar modal adalah semua surat-surat yang berharga yang 

diperdagangkan dibursa. Instrument pasar modal ini umumnya bersifat jangka 

panjang. Dewasa ini instrumen yang sudah ada di pasar modal terdiri dari 

saham,obligasi, dan sertifikat. Sekuritas yang diperdagangkan dibursa efek adalah 

saham dan obligasi, sedangkan sertifikat diperdagangkan diluar bursa melalui 

bank pemerintah. Dari berbagai jenis saham yang dikenal di bursa, yang 

diperdagangkan yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred 

stock) 

1. Saham  

 

Saham merupakan salah satu sekuritas yang diperdagangkan di BEI selain 

obligasi dan sertifikat. Saham menurut Baridwan ( 1992 ) adalah:  

”Merupakan setoran sejumlah uang dari pemilik sebagai tanda bukti kepemilikan 

yang diserahkan pada pihak -pihak yang mengelola setoran modal, dan 

mempunyai hak sesuai dengan jenis saham yang dimiliki”  

Harga saham menurut Anoraga ( 2008 ), adalah harga jual saham sebagai 

konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli saham, sehingga nilai 

pasar menunjukkan fluktuasi dari harga saham. 

 

Jenis saham berdasarkan cara peralihan hak: 

A. Saham atas unjuk (bearer stocks) 
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Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena 

itu kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. 

Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham 

sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang 

lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah. 

B. Saham atas nama (registered stocks) 

Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat 

nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga 

apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur 

tertentu yang harus dipenuhi. Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi 

sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingg apabila saham ini hilang 

maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. 

Jenis saham berdasarkan hak tagihan (klaim) : 

A. Saham biasa (common stocks) 

Dengan adanya resiko yang besar tersebut biasanya jika usaha perusahaan 

berjalan dengan baik maka deviden saham biasa akan lebih besar daripada saham 

preferen. Tetapi manakala terjadi likuidasi pembagian deviden dan pembagian 

harta perusahaan serta pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian 

terakhir setelah pemegang saham preferen. Pembagian deviden untuk saham biasa 

dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar deviden untuk saham preferen 

Saham biasa mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang dapat 

menentukan jalannya perseroan melalui rapat umum pemegang saham. 
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Kadangkadang hak suara dalam rapat pemegang saham hanya diberikan pada 

saham biasa, tetapi sering juga saham preferen mempunyai hak suara (Jogianto, 

2000:58). 

B. Saham preferen (prefered stock) 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak khusus melebihi 

pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa 

sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan 

dalam hal pembagian deviden atau pembagian aktiva pada saat likuiditas. Saham 

preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara 

obligasi (bond) dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan harga atas 

pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden 

preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen 

dibawah klaim pemegang obligasi (bond) dibandingkan dengan saham biasa, 

saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas deviden tetap dan hak 

pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi (Jogianto, 2000:59). Kelebihan 

dalam hal pembagian deviden adalah bahwa deviden yang dibagi pertama kali 

harus dibagikan untuk saham preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada 

pemegang saham biasa. Deviden saham preferen tidak terutang atas dasar waktu, 

tetapi baru terutang jikasudah diumumkan oleh perusahaan. Dalam hal pimpinan 

perusahaan tidak mengumumkan pembagian deviden dalam suatu periode maka 

deviden tidak hilang. Biasanya saham preferen mempunyai nilai nominal dan 

devidennya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Apabila saham 
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prioritas tidak mempunyai nilai nominal maka devidennya dinyatakan dalam 

bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk persentase. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah: 

 Faktor Internal  

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan 

penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share (EPS) dan 

dividend per share (DPS), price earning ratio, net profit margin, return on 

equity (ROE), dan lain-lain. 

 Faktor Ekstenal (Lingkungan Makro), diantaranya antara lain: 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Pengumuman industri sekuritas (securities annuoncements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaan trading. 

c. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di 

Bursa Efek suatu negara. 
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2. Obligasi 

Instrument atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal umumnya 

diberdakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang berbentuk utang dan surat 

berharga yang berbentuk kepemilikan. Obligasi merupakan bukti pengakuan 

utang dari perusahaan. Instrument ini sering disebut dengan bond. Sebenarnya 

efek ini sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi penerbitnya sebagian besar adalah 

Badan Usaha Milik negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten ini, maka 

perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Tetapi seiring dengan perubahan 

kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi 

terus bertumbuh, tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga 

perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi sebagai alat untuk 

mengimbau modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan 

peningkatan. 

 

Obligasi sendiri di dalamnya mengandung suatu perjanjian/kontrak yang menikat 

kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit 

obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan 

yang sudah diatur, baik mengenai waktu jatuh tempo pelunasan utang, bunga yang 

dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan tambahan lain. Karena 

efek ini bersifat utang, maka pembayarannya merupakan kewajiban yang harus 

didahulukan dibandingkan efek lainnya misalkan saham preferen. 
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Obligasi yang tercatat di bursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama 

seperti transaksi saham. Harga obligasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar. Dalam transaksi obligasi, investor harus membayar biaya 

komisi (commision fee) kepada pialang, tetapi tidak dikenakan biaya transaksi 

(transaction fee). Penerbit obligasi disebut dengan issuer, sedangkan untuk 

kontrak/perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi 

disebut dengan indenture. Dalam hubungannya dengan obligasi, ada yang disebut 

dengan trustee (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas 

mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran 

umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir. 

 

3. Opsi 

Opsi merupakan suatu produk efek (sekuritas) yang akan memberikan hak kepada 

pemegangnya (pembelinya) untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari 

aset finansial tertentu, pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 

Penerbit opsi disebut writer,biasanya opsi diterbitkan oleh lembaga diluar 

lingkungan perusahaan penerbit saham yang dijadikan jaminan. Saat ini 

penerapan opsi yang paling umum adalah untuk menjual ata umembeli berbagai 

aset finansial yang berupa saham biasa. 

 

4. Right 

Right merupakan produk derivatif dari saham yang berupa surat berharga yang 

memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan 

emiten pada harga tertentu dan pada waktu tang telah ditetapkan. Right diberikan 

pada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham 
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baru yang dikeluarkan perusahaan pada second offering. Masa perdagangan right 

berkisar antara 1-2 minggu saja. Hak dalam right sering disebut dengan 

preemptive right, yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi 

pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubungan dengan pengeluaran 

saham baru. 

 

5. Warrant 

Sama seperti right, warrant merupakan produk derivatif daris saham yang 

memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan 

pada waktu yang telah ditetapkan pula. Namun, sifat dari warrant melekat pada 

obligasi. Masa hidup warrant adalah enam bulan atau lebih. 

 

6. Reksadana 

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan 

investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di 

Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian 

dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik 

berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya. 

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): 

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi.” 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Manajer_Investasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Portofolio
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan)
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2.1.4 Return Saham 

 

Motivasi utama investor menanamkan modalnya dalam suatu investasi adalah 

mendapatkan tingkat pengembalian (return) investasi yang optimal. Return 

merupakan hasil yang diperoleh dari hasil kegiatan investasi. Return dibedakan 

menjadi dua, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return saham adalah 

tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya (Ang, 1997). Setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang disebut 

return, baik langsung maupun tidak langsung. 

 

Perhitungan return saham (total return) terdiri dari capital gain (loss) dan yield 

(Jogiyanto,1998). Capital gain (loss) merupakan selisih antara nilai pembelian 

saham dengan nilai penjualan saham. Pendapatan yang berasal dari capital gain 

disebabkan harga jual saham lebih besar dari harga belinya. Sebaliknya jika harga 

jual saham lebih kecil dari harga beli disebut capital loss. Sedangkan yield 

(dividen) merupakan pembagian laba bersih badan usaha kepada pemegang saham 

yang sudah diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

Besarnya dividen yang dibagikan tergantung dari besar kecilnya laba yang 

diperoleh badan usaha dan kebijakan pembagian dividen. 

  Return Total = Capital Gain (loss) + yield 

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan 

harga periode lalu (Jogiyanto, 1998): 

   

   Pt – Pt-1 

Capital gain (loss) = 

       Pt-1 

    

Keterangan : 

 Pt = Harga saham periode sekarang 

 Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

Yield  merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi, untuk saham biasa dimana pembayaran 

periodik sebesar Dt rupiah perlembar, maka yield dapat dituliskan sebagai berikut 

(Jogiyanto, 1998): 

         Dt 

Yield = 

        Pt-1 

Keterangan:   

Dt = Dividen kas yang dibayarkan 

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

Sehingga return total dirumuskan sebagai berikut(Jogiyanto,1998): 

 



21 

 

     Pt – Pt-1        Dt        Pt – Pt-1 + Dt 

Return Total =          +  = 

                Pt-1    Pt-1               Pt-1 

Keterangan: 

Pt = Harga saham sekarang 

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

Dt = Dividen yang dibayarkan 

 

Namun mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara 

periodik kepada pemegang sahamnya, maka disini dividen dianggap 0, sehingga 

return saham dapat dihitung sebagai berikut (Jogiyanto, 1998): 

        Pt – Pt-1 

Return saham =  

             Pt-1 

Keterangan: 

Pt = Harga saham sekarang 

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

 

 Single index model  

adalah sebuah teknik untuk mengukur return dan risiko saham atau portofolio. 

Model tersebut mengasumsikan bahwa pergerakan return saham hanya 

berhubungan dengan pergerakan saham. Jika pasar bergerak naik dalam arti 

permintaan terhadap saham meningkat, maka harga saham di pasar akan naik 

pula. Sebaliknya, jika pasar bergerak turun maka harga saham akan turun pula. 

Jadi, return saham berkorelasi dengan return pasar. Secara statistik, hubungan 

return saham dan return pasar dinyatakan dengan garis lurus berikut (Zubir, 

2011):   
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Ri = i + i Rm 

 

Dimana 

Ri  : return saham i 

i  : komponen dalam return saham i yang independen terhadap return pasar 

Rm : return indeks pasar 

i : konstanta yang mengukur expected perubahan Ri terhadap perubahan Rm 

 

2.1.5 PBV (Price Book Value) 

Price Book Value (PBV) merupakan metode penilaian saham yang berdasarkan 

pada book value suatu saham. PBV(Price book Value)digunakan untuk menilai 

apakah suatu saham berada pada posisi undervalue atau overvalue. Sebuah saham 

dikatakan undervalue apabila harga saham berada dibawah nilai buku, sedangkan 

nilai saham dikatakan overvalue jika harga saham berada diatas nilai buku per 

saham. Semakin rendah Price Book Value (PBV) rasionya berarti harga saham 

tersebut murah atau berada dibawah harga. 

Book value adalah nilai buku yang diperoleh dari harga perolehan aktiva dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan. Untuk mencari nilai book value, digunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

pengertian Price Book Value adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi PBV, maka 

menunjukkan semakin besar kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan 
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tersebut. Rasio PBV dihitung dengan membagi nilai pasar dari saham dibagi 

dengan nilai buku dari ekuitas saat ini (Syamsudin,2007). Selanjutnya, Arifin 

(2002) mendefinisikan nilai buku per lembar saham sebagai rasio untuk 

membandingkan harga pasar sebuah saham dengan nilai buku (book value) 

sebenarnya. Secara matematis PBV dapat ditulis: 

 

Menurut Nathaniel (2008) dalam penelitiannya Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi return Saham pada Saham-Saham real estate dan property  di 

Bursa Efek menunjukkan  price to book value (PBV) berpengaruh positif terhadap 

return saham. Sehingga dapat kita lihat bahwa PBV memiliki pengaruh terhadap 

return saham. 

2.1.6 Harga Minyak Dunia 

Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, pada 

umumnya yang digunakan menjadi standar adalah West Texas Intermediate atau 

Brent. Minyak mentah yang diperdagangkan di West Texas Intermediate (WTI) 

adalah minyak mentah yang berkualitas tinggi. Minyak mentah tersebut berjenis 

light-weight dan memiliki kadar belerang yang rendah. Minyak jenis ini sangat 

cocok untuk dijadikan bahan bakar, ini menyebabkan harga minyak ini dijadikan 

patokan bagi perdagangan minyak di dunia.  

Harga minyak mentah di WTI pada umumya lebih tinggi lima sampai enam dolar 

daripada harga minyak OPEC dan lebih tinggi satu hingga dua dolar dibanding 

harga minyak Brent. Harga minyak Brent merupakan campuran dari 15 jenis 

minyak mentah yang dihasilkan oleh 15 ladang minyak yang berbeda di Laut 
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Utara. Kualitas minyak mentah Brent tidak sebaik minyak mentah WTI, meskipun 

begitu masih tetap bagus untuk disuling menjadi bahan bakar. Harga minyak 

mentah Brent menjadi patokan di Eropa dan Afrika. Harga minyak Brent lebih 

rendah sekitar satu hingga dua dolar dari harga minyak WTI, tetapi lebih tinggi 

sekitar empat dolar dari harga minyak OPEC. Harga minyak OPEC merupakan 

harga minyak campuran dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC, seperti 

Algeria, Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia, Dubai, Venezuela, dan Mexico. OPEC 

menggunakan harga ini untuk mengawasi kondisi pasar minyak dunia. 

Dikarenakan minyak digunakan sebagai salah satu bahan bakar produksi maka itu 

akan berpengaruh terhadap pembiayaan perusahaan sehingga akan mempengaruhi 

return saham perusahaan. menurut Yuswandy (2012) dalam penelitiannya 

Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar Rupiah 

dan Indeks IHSG Terhadap return Saham  menyimpulkan harga minyak dunia 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

 

2.1.7 Inflasi 

Inflasi sering kali didefinisiskan kenaikan harga secara umum. Makin tinggi 

kenaikan harga makin turun nilai uang. Definisi diatas memberikan makna bahwa, 

kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena sebuah peristiwa 

ketidakstabilan kondisi ekonomi, seperti krisis akan berdampak pada inflasi. 

Menurut Kuncoro (2001) inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk 

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

barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau 

mengakibatkan kenaikan kepada barang lainnya. 
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Menurut Boediono (1994) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari 

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

satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan 

menaik yang terus-menerus juga perlu digarisbawahi. Kenaikan harga-harga 

karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang 

sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. Pengaruh fluktuasi inflasi akan 

menjadi hilang ketika tingkat inflasi yang dipakai antara emiten dan investor  

sama. Hanafi (2008). Dikarenakan harga barang mengalami kenaikan maka itu 

akan berpengaruh terhadap volume penjualan perusahaan sehingga akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan dan kemudian return saham perusahaan. 

Menurut Prihantini (2009) berdasarkan penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER dan CR terhadap return Saham pada 

sektor industri Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2003-2006  menyimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

 

2.1.8 Return market 

Return pasar adalah tingkat keuntungan seluruh saham yang terdaftar di Bursa. 

Return pasar diwakili oleh IHSG. IHSG menunjukkan indeks harga saham dari 

seluruh saham yang listed di Bursa (Manurung,1997). Pergerakan return pasar 

akan diikuti oleh pergerakan return saham, artinya jika return pasar meningkat 

maka akan diikuti pula oleh kenaikan return saham. Hasil temuan ini mendukung 

teori yang dikemukakan oleh Husnan (2005) bahwa pada saat keadaan pasar 

membaik yang ditunjukkan oleh indeks pasar yang tersedia, maka harga saham-

saham individual pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya pada saat pasar 



26 

 

memburuk maka harga saham-saham akan menurun. Menurut (Pudyastuti,2000) 

dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Return pasar, Tingkat 

Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito terhadap Return Saham Individu pada 

Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 1997-1999 menyatakan 

bahwa return pasar memiliki pengaruh positif terhadap return saham sektor 

industri dasar dan kimia. Kita dapat mengetahui return pasar dengan rumus : 

Rm, t  = (IHSGt-IHSGt-1)/IHSGt-1  (Algifari,1997) 

Dimana : 

IHSGt  = IHSG periode t 

IHSGt-1 = IHSG periode t-1 

 

2.2 Penelitian-penelitian Terdahulu 

Return yang maksimal merupakan tujuan dari investor dalam menanamkan 

modalnya di pasar modal. Untuk itu investor memerlukan berbagai informasi 

yang dapat membuatnya memperoleh hasil yang maksimal. Banyak penelitian 

yang dilakukan untuk melihat apa saja yang dapat mempengaruhi return sehingga 

investor dapat memperoleh hasil yang maksimal dan meminimalkan resiko yang 

ditanggung. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2010), berjudul Pengaruh 

Inflasi, Nilai Kurs Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham di 

Bursa Efek Indonesia 2007-2009. Penelitian ini menyimpulkan inflasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Prihantini (2009), berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER dan 

CR terhadap return Saham pada sektor industri Real Estate and Property yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2006. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Ini didukung dengan penelitian Rusliati dan Fathoni (2011), berjudul Inflasi, Suku 

Bunga dan Deposito dan return Pasar terhadap return Saham pada Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2006-2009. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham, sedangkan return pasar 

berpengaruh positif terhadap return saham industri barang konsumsi. Dan 

penelitian Witjaksono (2010), berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

SBI, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, 

dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG di BEI selama periode 2000-2009. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif 

terhadap IHSG. Berbeda dengan penelitian Yuswandy (2012), berjudul Analisis 

Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar Rupiah dan 

Indeks IHSG Terhadap return Saham (studi kasus saham sinarmas group). 

Penelitian ini menyimpulkan harga minyak dunia berpengaruh negatif terhadap 

return saham. Penelitian Nathaniel (2008) menambahkan variabel PBV kedalam 

penelitiannya, berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi return Saham 

pada Saham-Saham real estate dan property  di Bursa Efek Indonesia Periode 

2004-2006. Penelitian ini menyimpulkan price to book value (PBV) berpengaruh 

positif terhadap return saham. 

 

 

 


