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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Secara umum, Pasar Modal adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan

berupa penawaran dan perdagangan surat berharga (efek) yang memiliki jangka

waktu lebih dari satu tahun. Surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal

yaitu obligasi, saham, waran, right, reksa dana, dan bebagai instrumen derivatif

lainnya seperti option dan future. Pasar modal juga merupakan tempat dimana

perusahaan dapat mencari dana segar sebagai tambahan modal. Perusahaan

menggunakan dana tersebut untuk berusaha meningkatkan keuntungan atau laba

perusahaan. Dana yang terdapat di pasar modal berasal dari masyarakat selaku

Investor atau pelaku investasi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995, menyebutkan

bahwa pasar modal adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran

umum dan penawaran efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal

memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal

menjalankan dua fungsi. Pertama, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi
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pendanaan usaha suatu perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat

pemodal atau yang biasa disebut Investor. Dana yang diperoleh perusahaan dapat

digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan

lain-lain. Fungsi yang kedua, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi

masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi,

reksa dana dan lain-lain.

Husnan (1998:3) menyebutkan bahwa: secara formal pasar modal dapat

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, publik authorities, maupun

perusahaan swasta. Dengan demikian pasar modal memiliki definisi yang lebih

sempit dari pasar keuangan. Tandelilin (2001:7) berpendapat bahwa: “pengertian

klasik dari pasar modal adalah pengertian sebagaimana yang ada di negara-negara

kapitalis seperti Amerika Serikat, yaitu suatu bidang usaha perdagangan surat-

surat berharga seperti saham, obligasi dan sekuritas efek.

Sunariyah (2000) mengungkapkan bahwa pasar modal adalah suatu pasar (tempat,

yaitu berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham,

obligasi-obligasi dan berbagai jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa

para perantara pedagang efek. Pada umumnya surat-surat yang diperdagangkan di

pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang sifatnya hutang dan

surat berharga yang sifatnya menjadi kepemilikan. Surat berharga yang sifatnya

hutang biasa disebut obligasi, sedangkan surat berharga yang sifatnya kepemilikan
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disebut saham. Obligasi dapat diartikan sebagai bukti pengakuan hutang dari

perusahaan, sedangkan pengertian dari saham yaitu bukti penyertaan dari

perusahaan.

Dalam pengertian yang klasik, pasar modal didefinisikan sebagai sarana dimana

surat-surat berharga yang sifatnya jangka panjang diperjualbelikan. Pasar modal

memiliki tujuan normatif mencapai keuntungan yang optimal. Pasar modal juga

memiliki peran sebagai intermediasi atau menjembatani pihak yang membutuhkan

modal dengan pihak yang kelebihan modal. Pasar modal memiliki peran penting

bagi perkembangan ekonomi karena sebagai sumber pembiayaan eksternal bagi

dunia usaha.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pasar Modal

Tandelilian (2001) menjelaskan beberapa jenis dari pasar modal, yaitu:

a. Pasar Perdana (Primary Market)

Yang dimaksud dengan Pasar Perdana adalah penawaran dari perusahaan yang

menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama kurun waktu yang

ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut

diperdagangkan di Pasar Sekunder.

b. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati

masa penawaran pada Pasar Perdana.
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c. Pasar Ketiga (Third Market)

Pasar Ketiga didefinisikan sebagai tempat perdagangan saham atau sekuritas

di luar bursa (over the counter market). Di Indonesia, bursa ketiga disebut

bursa paralel.

d. Pasar Keempat (Fourth Market)

Pasar Keempat adalah bentuk dari perdagangan efek antar investor atau

dengan kata lain pengalihan saham ke suatu pemegang saham ke pemegang

saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek.

2.1.1.3 Peranan dan Fungsi Pasar Modal

Pasar Modal memiliki peranan penting dalam suatu Negara. Pada dasarnya

peranan tersebut memiliki kesamaan antara suatu negara dengan negara lain.

Hampir seluruh negara di dunia memiliki pasar modal. Negara yang maju ataupun

negara yang sedang berkembang sama-sama memerlukan tambahan modal

sebagai faktor penting dalam pengembangan perusahaan yang ada di setiap

masing-masing negara. Bagi negara yang sedang berkembang seperti negara

Indonesia, kurangnya dana perusahaan menjadi masalah dalam melakukan

ekspansi. Perusahaan tentunya memerlukan tambahan dana. Di sinilah peranan

pasar modal selaku tempat bertemunya permintaan dan penawaran modal. Pasar

Modal mempertemukan masyarakat pemilik dana lebih selaku calon investor

dengan perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan dan ekspansi

perusahaan.



16

Menurut Sunariyah (1997) besarnya peranan pasar modal pada suatu negara dapat

dilihat melalui aspek-aspek berikut ini:

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.

2. Pasar Modal memberi kesempatan kepada Investor untuk memperoleh

hasil (return) yang diharapkan.

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada Investor untuk menjual kembali

saham atau surat berharga yang dimilikinya.

4. Pasar Modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.

5. Pasar modal mengurangi biaya transaksi dan transaksi surat berharga.

Peranan Pasar Modal dalam perekonomian suatu Negara yaitu:

a. Fungsi Tabungan (Saving Function)

Menabung selalu identik dengan pengertian menyimpan uang di Bank.

Namun, suatu Investasi dapat menjadi tabungan bagi Investor. Surat berharga

yang diperdagangkan di Pasar Modal seperti saham menjadi cara yang efisien

dan efektif  untuk menyimpan dana serta memperoleh keuntungan dari

kegiatan investasi.

b. Fungsi Kekayaan (Wealth Function)

Pasar Modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan jangka panjang

maupun kekayaan jangka pendek hingga kekayaan tersebut dapat kembali
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digunakan. Cara ini jauh lebih baik karena kekayaan tidak akan mengalami

depresiasi atau penurunan nilai seperti aktiva yang lain.

c. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function)

Kekayaan yang disimpan di surat berharga dapat dilikuidasi melalui pasar

modal dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva lain. Proses

likuidasi surat berharga berjalan dengan cepat dengan biaya yang lebih murah.

d. Fungsi Pinjaman (Credit Function)

Bagi perekonomian suatu negara, Pasar Modal merupakan sumber

pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang dihimpun dari masyarakat.

Perusahaan juga menjual obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

Menurut Kasmir (2008), dalam Pasar Modal barang yang diperjualbelikan

dikenal dengan istilah instrumen Pasar Modal. Jenis-jenis instrumen pasar

modal adalah sebagai berikut:

a. Saham (Stocks)

Saham merupakan surat berharga yang sifatnya kepemilikan. Dengan kata

lain, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar nilai saham

yang dimilikinya, maka akan semakin besar pula kekuasaannya atas

perusahaan tersebut. Laba atau keuntungan dari kepemilikan saham disebut

dengan deviden. Pembagian deviden harus berdasarkan ketentuan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).
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b. Obligasi (Bonds)

Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak

memperoleh modal. Keuntungan dari pembelian obligasi biasanya berbentuk

kupon. Tidak seperti saham, obligasi tidak memiliki hak terhadap manajemen

dan kekayaan perusahaan.

c. Waran

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak

kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut

dengan harga dan pada jangka waktu tertentu.

d. Sertifikat Danareksa

Sertifikat danareksa merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh PT

Danareksa (Persero) untuk mewakili efek/surat berharga yang dibeli oleh PT

Danareksa sebagai pendukung atau jaminannya. Sedangkan, sertifikat dana

adalah jenis sertifikat atas tunjuk yang didukung oleh portepel yang berasal

dari sebagian kekayaan danareksa yang dipisahkan, yang terdiri atas saham,

obligasi dan surat berharga pasar uang dimana pengelola portepelnya

dilakukan oleh danareksa selaku pengelola dana.

2.2 Return Saham

Return saham didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh melalui kegiatan

investasi. Ang (1997) mengungkapkan bahwa return saham adalah tingkat

keuntungan yang dinikmati oleh investor atas investasi yang telah dilakukannya.

Robert Ang juga mengungkapkan bahwa setiap investasi baik jangka panjang
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maupun investasi jangka pendek memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan

keuntungan yang disebut return, baik langsung maupun tidak langsung. Melalui

penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari kegiatan

investasi tentunya adalah mendapatkan keuntungan. Investor selaku pemodal

menempatkan dananya pada suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan laba

atau keuntungan berupa return.

Menurut Jogiyanto (2003), Return terbagi menjadi dua jenis yaitu, Return

Realisasi (Realized Return) dan Return Ekspetasi (Expected Return). Return

Realisasi adalah return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis.

Return ini dinilai penting dalam pengukuran kinerja perusahaan dan digunakan

sebagai dasar penentuan return dan resiko di masa mendatang. Return ekspetasi

adalah return yang return yang akan diperoleh di masa mendatang namun sifatnya

tidak pasti. Semakin besar return yang diharapkan oleh investor, maka semakin

besar pula resiko yang nantinya akan diterima.

Perhitungan return saham atau Total Return terdiri dari capital gain (loss) dan

yield (jogiyanto:1998). Capital gain adalah selisih antara nilai pembelian saham

dengan nilai penjualan saham. Dengan kata lain, Capital Gain adalah keuntungan

yang diperoleh oleh pemegang saham. Pendapatan yang yang berasal dari capital

gain ini disebabkan dari harga jual saham yang lebih besar dari harga belinya.

Namun, jika harga jual saham lebih kecil dari harga belinya maka disebut Capital

Loss.
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Yield adalah pembagian laba bersih dari badan usaha kepada pemegang saham

yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yield biasa

disebut dengan istilah Dividen. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan

kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi dari keuntungan/laba tersebut

kepada pemilik perusahaan memanglah tujuan dari suatu bisnis. Besarnya total

Dividen yang dibagikan tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh

perusahaan serta kebijakan pembagian Dividen. Dividen terbagi menjadi beberapa

jenis, yaitu: Dividen tunai, Dividen Saham, Dividen Properti dan Dividen Interim.

Namun umumnya Dividen yang diterima pemegang saham adalah Dividen Kas.

Return Total = Capital Gain (loss) + yield

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

harga periode lalu (Jogiyanto, 1998):

Capital gain (loss) =
Pt – Pt-1

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):
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Keterangan:

Yield =
Dt

Pt-1

Dt = Dividen kas yang dibayarkan

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya

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

Keterangan:

Pt – Pt-1 Dt Pt – Pt-1 + Dt

Return Total = + =
Pt-1 Pt-1 Pt-1

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):

Keterangan:

Return saham =
Pt – Pt-1

Pt-1

Pt = Harga saham sekarang

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya

Perhitungan return saham dapat didasarkan baik pada harga saham berupa indeks

harga saham. Indeks harga saham akan meningkat tajam sesudah split/bonus

saham dengan cara membandingkan harga saham sekarang dengan harga saham

masa lalu dapat dibenarkan apabila selama kurun waktu tersebut tidak terjadi
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corporate action, atau harga saham sebelum corporate action disesuaikan terlebih

dahulu. Menurut Samsul (2006), apabila terjadi corporate action, maka ada dua

cara yang dapat ditempuh untuk menghitung return saham yaitu:

1. Membandingkan indeks harga saham individu.

2. Membandingkan harga saham setelah disesuaikan.

2.3 Money Supply

Money Supply atau jumlah uang yang beredar adalah jumlah dari uang yang

beredar pada suatu Negara pada waktu tertentu. Money Supply dianggap sebagai

instrumen yang yang penting untuk mengendalikan laju inflasi. Karena jika

jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka suku bunga akan turun sehingga

masyarakat yang memiliki kelebihan uang akan menjadi konsumtif untuk

menghabiskan uangnya. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar dalam

masyarakat jumlahnya berkurang, maka suku bunga akan naik. Money Supply

juga berpengaruh terhadap suku bunga pinjaman. Suku bunga ini akan

mempengaruhi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka konsumsi maupun

investasi. Kebijakan Bank Sentral dalam mengatur uang yang beredar akan ikut

mempengaruhi kegiatan konsumsi dan investasi pada suatu Negara.

Menurut Solikin dan suseno (2002), terdapat 3 jenis uang, yaitu:

1. Uang Kartal

Uang Kartal adalah uang yang berada di tangan masyarakat atau diluar Bank

umum dan dapat dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran dengan



23

nilai yang tidak terlalu besar. Jenis dari uang Kartal adalah uang kertas dan

uang logam yang diedarkan oleh Bank Indonesia.

2. Uang Giral

Uang Giral adalah uang simpanan dari masyarakat yang berada di Bank umum

dan dapat dicairkan setiap saat. Jenis dari uang Giral adalah rekening Giro.

3. Uang Kuasi

Uang Kuasi adalah uang yang tidak dapat digunakan setiap saat dalam proses

pembayaran karena keterkaitan waktu. Jenis uang ini disimpan dalam bentuk

tabungan dan deposito berjangka.

Menurut Imam Suwandi (2011), definisi Money Supply meliputi pengertian

sebagai berikut:

M1 = mata uang beredar yang dimiliki masyarakat bukan Bank dan kertas-kertas

berharga (cek, giro, dll.)

M2 = M1 + deposito berjangka Bank komersial – sertifikat deposito yang dapat

dipindah tangankan.

M3 = M2 + deposito dari lembaga keuangan lainnya dan surat-surat berharga.

Jika Bank Sentral menambah target money supply, maka tingkat suku bunga dapat

turun. Begitu juga sebaliknya jika money supply yang diturunkan.

2.4 Kurs Rupiah

Kurs adalah perbandingan antara nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata

uang negara lain. Rusbariandi (2012) menyatakan dengan menurunnya kurs
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rupiah terhadap kurs asing, maka akan mengakibatkan naiknya biaya impor bahan-

bahan baku yang digunakan untuk produksi dan juga meningkatkan suku bunga.

Jika biaya produksi meningkat, maka laba perusahaan akan bergerak turun,

sehingga akan memicu turunnya deviden saham dan return yang ditawarkan akan

ikut turun. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar akan melemahkan

fundamental ekonomi, sehingga Investor enggan menanamkan modalnya pada

pasar modal.

Sukirno (2004:402), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan

perubahan permintaan dan penawaran dalam kurs valuta, antara lain:

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat.

2. Perubahan harga dalam ekspor dan impor.

3. Kenaikan harga secara umum (inflasi).

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi.

5. Pertumbuhan ekonomi.

2.5 Return Market

Return Market atau return pasar adalah tingkat keuntungan dari indeks pasar yang

akan diterima oleh investor. Dalam penelitian ini, akan digunakan return pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Anoraga dan Pakarti (2001:101)

IHSG merupakan indeks yang menunjukan pergerakan harga saham secara umum

yang tercatat di bursa efek yang menjadi acuan perkembangan yang terjadi di

pasar modal. IHSG juga dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui situasi pasar

secara umum apakah terjadi kenaikan atau penurunan saham.
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IHSG memiliki nilai return indeks yang merupakan nilai keuntungan yang didapat

oleh investor dalam kegiatannya di pasar modal. Nilai return indeks dapat

dihitung sebagai berikut (www.financeroll.com) :

Ri =
Pit – Pit-1

Pit-1

Keterangan :

Ri = Return indeks pasar (IHSG).

Pit = indeks pasar (IHSG) pada periode t.

Pit-1 = indeks pasar (IHSG) pada periode t-1 (tahun sebelumnya)

2.6 Harga Minyak Dunia

Harga minyak yang terus berubah juga ikut mempengaruhi pasar modal suatu

negara. Kenaikan harga minyak mentah akan mempengaruhi investor untuk

menanamkan modalnya ke berbagai sektor komoditi minyak dan pertambangan.

Menurut Witjaksono (2010), harga minyak mentah dunia yang diukur dari harga

spot pasar minyak dunia, yang digunakan sebagai standarnya yaitu West Texas

Intermediate atau Brent. Minyak yang berjenis Light-weight ini sangat cocok

dijadikan sebagai bahan bakar. Harga minyak Brent telah menjadi patokan

perdagangan minyak dunia.

Bernd Hayo dan Ali M. Kutan (2004) dalam penelitian Witjaksono (2010)

mengemukakan bahwa pergerakan pasar modal di Rusia dipengaruhi oleh

perubahan harga minyak dunia dan pergerakan pasar modal Amerika (Indeks Dow

Jones). Masih terdapat pada penelitian Witjaksono, menurut Lutz Kilian dan
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Cheolbeom Park (2007) menunjukan bahwa pergerakan harga minyak tidak

berpengaruh secara langsung pada pasar modal Amerika Serikat. Hal ini

membuktikan bahwa perubahan harga minyak mempengaruhi pasar modal.

Harga minyak dunia selalu berubah seiring dengan keadaan dan perkembangan

ekonomi dunia. Situs Useconomy.about.com menjelaskan ada beberapa hal yang

dapat mempengaruhi harga minyak dunia, antara lain:

1. Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang telah ditentukan oleh

OPEC.

2. Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat pada kilang-

kilang minyak yang ada di Amerika Serikat dan pada cadangan minyak

strategis.

3. Permintaan minyak dunia. Pada musim panas diperkirakan permintaan

minyak dari perusahaan penerbangan meningkat. Hal ini disebabkan oleh

banyaknya wisatawan yang berpergian. Dan pada musim dingin

diperkirakan permintaan minyak juga akan naik karena digunakan untuk

penghangat ruangan.

Kenaikan harga minyak bumi akan menyebabkan harga saham pada sektor

pertambangan juga ikut naik. Hal ini disebabkan karena dengan naiknya harga

minyak maka akan memicu kenaikan bahan tambang. Hal ini akan mengakibatkan

perusahaan pertambangan memiliki potensi untuk meningkatkan laba.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Tingkat Suku

Bunga SBI dan Harga Minyak Dunia terhadap return saham. Berikut ini

merupakan beberapa penelitian yang digunakan penulis sebagai referensi dan

bahan perbandingan dalam penelitian ini:

1. Anang Faisal Rivai (2008), dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh

Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Sertifikat Bank Indonesia

(SBI), Inflasi dan Suku Bunga Bank Terhadap Return Nilai Aktif Bersih

(NAB) Reksadana di Bursa Efek Indonesia” membuktikan bahwa dalam

konteks keuangan, return IHSG berpengaruh positif terhadap return NAB

yang sesuai dengan teori harga saham dan efisiensi pasar modal. Variabel

SBI dan Suku Bunga Bank berpengaruh secara positif terhadap return

NAB, kecuali variabel inflasi yang berpengaruh negatif terhadap NAB.

2. Ardian Agung Witjaksono (2010), dalam tesisnya yang berjudul “Analisis

Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Minyak Dunia, Harga Emas

Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks dow Jones terhadap

IHSG” membuktikan bahwa variabel independen harga minyak dunia,

harga emas dunia, dan Indeks Nikkei 225 berpengaruh positif terhadap

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sedangkan variabel independen

lainnya seperti tingkat suku bunga dan kurs rupiah berpengaruh negatif

terhadap IHSG.

3. Donna Menina Della Maryanne (2009), pada penelitiannya yang berjudul

“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga SBI, Volume Perdagangan
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Saham, Inflasi dan Beta Saham Terhadap Harga Saham” membuktikan

bahwa variabel Kurs Rupiah dan Inflasi tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap harga saham secara parsial dengan nilai probabilitas

masing-masing sebesar 0,932 dan 0,118. Variabel lainnya seperti Suku

Bunga SBI, Volume Perdagangan Saham dan Beta Saham memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai

probabilitas Suku Bunga sebesar 0,030, Volume Perdagangan sebesar

0,003, dan nilai Beta Saham sebesar 0,001.

4. Dwi Wahyu Prasetino (2010), pada penelitiannya yang berjudul “Analisis

Pengaruh Faktor Fundamental Ekonomi Makro dan Harga Minyak

Terhadap Saham LQ45 Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang”

membuktikan bahwa pada jangka pendek pertumbuhan ekonomi dan harga

minyak mengalami perubahan sebesar 1% dan masing-masing mengalami

pertumbuhan sebesar 0,09% dan 0,59% dan bergerak searah pertumbuhan

ekonomi dan harga minyak. Variabel kurs dan suku bunga SBI yang

mengalami perubahan sebesar 1% mengalami pertumbuhan masing-

masing 2,7% dan 3,81% dengan perubahan yang berlawanan dengan

perubahan kurs dan suku bunga. Pada jangka panjang, variabel kurs dan

harga minyak yang tumbuh sebesar 1% mengakibatkan perubahan saham

LQ45 masing-masing sebesar 1,17% dan 0,72%. Dan setiap pertumbuhan

ekonomi dan suku bunga SBI sebesar 1% mengakibatkan perubahan pada

saham LQ45 masing-masing sebesar 0,6% dan 0,7%.

5. Ridho Ade Kapindho (2011), pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks 45 di Bursa Efek Indonesia”
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yang meneliti 18 perusahaan pada penelitiannya menyatakan bahwa

tingkat inflasi, kurs, tingkat suku bunga dan money supply memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan pada LQ45.

Hal ini ditunjukan dengan nilai F hitung yang lebih besar terhadap nilai F

tabel dengan nilai 6.96 > 2.10). secara parsial terdapat pengaruh negatif

signifikan antara kurs dan tingkat suku bunga terhadap return saham. Hal

ini ditunjukan dari nilai masing-masing t hitung yang lebih besar dari t

tabel sebesar 4.266 > 1.68 dan 2.296 > 1.68.

6. Septian Prima Rusbariandi (2012), dalam penelitiannya “Analisis

Pengaruh Tingkat Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia dan

Kurs Rupiah Terhadap Jakarta Islamic Index di BEI” membuktikan

bahwa variabel indepeden inflasi dan kurs rupiah berpengaruh negatif dan

signifikan secara statistik terhadap JII di Bursa Efek Indonesia. Nilai

signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,046 dan 0,000. Sedangkan

variabel independen minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan

dengan nilai signifikansi sebesar 0,083. Variabel harga emas dunia tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap JII dengan signifikansi sebesar

0,562.


