
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Saat ini pasar modal mengalaminperkembangan yang cukup pesat, dan 

telah berperan penting dalam mengatur dana dari masyarakat yang ingin 

berinvestasi di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu 

tahun, seperti saham(Tandelilin, 2010:26). Jogiyanto (2008:5) menyatakan 

investasi merupakan suatu kegiatan dalam menempatkan dana pada satu atau 

lebih asset selama periode tertentu dengan maksud memperoleh pendapatan 

atau peningkatan atas modal awal serta memperoleh return yang diharapkan 

oleh investor dalam batas risiko yang dapat diterima. 

Menurut Tandelilin (2010:47) return merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan atas keberanian 

investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Jadi,  

return merupakan keuntungan yang diterima oleh seorang investor dari modal 

yang ditanamkan pada saat melakukan investasi. Oleh karena itu, return sangat 

penting bagi seorang investor yaitu sebagai salah satu daya tarik untuk 

menanamkan dananya di pasar modal. Berikut merupakan data return saham 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016. 

 



 

 

Tabel 1.1.  

 Return saham pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa return saham perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis. 

CEKA tahun 2012 return saham sebesar 36,8% turun drastis pada tahun 2013 dan 

NO Kode Saham Return Saham 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1 CEKA  36.8% -11% 29% -10% 100% 

2 DLTA  128.7% 49% 3% -33% -4% 

3 ICBP  50.0% 31% 28% 3% 27% 

4 INDF 27.2% 13% 2% -23% 53% 

5 MLBI  106.1% 62% 0% -31% 43% 

6 MYOR  40.4% 30% -20% 46% 35% 

7 PSDN -33.9% -27% -5% -15% 10% 

8 ROTI 107.5% -85% 36% -9% 26% 

9 SKLT 28.6% 0% 67% 23% -17% 

10 STTP  52.2% 48% 86% 5% 6% 

11 ULTJ  23.1% 238% -17% 6% 16% 

Sumber :www.Sahamok.com (diolah pada 1 Oktober 2018) 

 



 

 

kembali naik pada tahun 2014 sebesar 29%. Dilihat lagi pada DLTA, return saham 

pada tahun 2012 sebesar 128,7% mengalami penurunan yang drastis tiap tahunnya. 

Begitu juga pada ROTI, pada tahun 2012 return saham 107,5% mengalami 

penurunan tahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2014, turun kembali tahun 2015 

dan kembali naik tahun 2016. Begitu juga yang terjadi pada return perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2012-2016 lainnya. Melihat 

fakta bahwa tidak ada kepastian mengenai return yang akan didapatkan oleh 

seorang investor ketika melakukan investasi saham, tentu seorang investor tidak 

ingin melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Maka dari  

itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, sehingga 

harapan untuk mendapatkan return yang maksimal dapat tercapai. Beberapa faktor 

yang dapat dijadikan untuk menilai kondisi ekonomi makro dari return saham 

antara lain, nilai kurs valuta asing, suku bunga, dan inflasi. 

Nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam mata uang negara lain 

(Natsir,2014). Dalam penelitian ini, nilai tukar atau kurs yang dimaksud adalah kurs 

Dollar AS dengan asumsi jika investasinya menggunakan kurs. Alasan peneliti 

menggunakan kurs Dollar AS adalah karena Dollar AS menjadi acuan untuk 

melakukan transaksi perdagangan terbesar di dunia, selain itu juga adanya 

ketergantungan Indonesia terhadap mata uang Dollar AS karena perdagangan di 

Indonesia masih menggunakan Dollar AS.  

Dalam penelitian yang dilakukan Ivan Pratama (2017) mengatakan bahwa 

nilai kurs tengah valuta asing (USD-IDR) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ni Kadek Suriyani dan 



 

 

Gede Mertha Sudiartha (2018)  mengatakan nilai tukar berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

Menurut Bodie et al (2008:180) suku bunga dan prakiraan nilainya dimasa 

depan merupakan salah satu masukan yang penting dalam kepuasan investasi. 

Artinya adalah jika suku bunga meningkat maka return saham menurun. sebaliknya 

jika suku bunga mengalami penurunan maka return saham  meningkat. 

Dari penelitian penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan 

pendapat mengenai pengaruh suku bunga terhadap return saham. Penelitian dari 

Rahmat Fajar Basarda (Indonesia), Moeljadi Moeljadi (Indonesia), Nur Khusniyah 

Indrawati (Indonesia) (2018)  mengatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

Hidaya Tri Afiyanti dan Topowijono (2018) mengatakan suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Risiko inflasi merupakan risiko akibat perubahan tingkat inflasi yang 

mengurangi daya beli uang yang di investasikan maupun bunga yang diperoleh dari 

investasi, sehingga menyebabkan nilai riil pendapatan lebih kecil (Halim, 2015:57). 

Dalam penelitian Yeny Nur Khasanah dan Ari Darmawan (2018) 

mengatakan bahwa risiko inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham. Berbeda dengan penelitian Mawar Farida dan Ari Darmawan (2017) yang 

mengatakan bahwa risiko inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan dengan 

arah hubungan positif terhadap return saham.  

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan manufaktur subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana perusahaan 



 

 

subsektor makanan dan minuman ini merupakan perusahaan manufaktur yang 

termasuk di dalam sektor industri barang konsumsi. Alasan peneliti memilih 

perusahaan makanan dan minuman karena konsumsi masyarakat terhadap makanan 

dan minuman tetap menjadi kebutuhan pokok meski terjadi krisis ekonomi 

sekalipun. Semakin besar tingkat konsumsi, maka semakin besar pula tingkat 

permintaan akan produksi makanan dan minuman (Hidaya ,2018).  

Berikut merupakan data tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tahun 

2012-2016. 

 

Tahun Tingkat Konsumsi 

2012 0,25 

2013 0,25 

2014 0,26 

2015 0,32 

2016 0,33 

 

 

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa tingkat konsumsi masyarakat 

Indonesia dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Keadaan tersebut 

mendorong perusahaan makanan dan minuman untuk meningkatkan produksinya 

sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat diikuti oleh harga saham 

yang meningkat.  

Dilihat dari fenomena bisnis dan research gap di atas, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kurs Tengah Valuta 

Asing, Suku Bunga dan Risiko Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Tabel 1.2 

Sumber : Publikasi statistik Indonesia 



 

 

Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2016”. 

1.2.Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar 

penelitian lebih terfokus dan bisa mencapai sasarannya. Ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independen yang akan diteliti adalah nilai kurs tengah valuta asing, 

suku bunga, dan risiko inflasi. 

b. Variabel dependent yang akan diteliti adalah return saham 

c. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

d. Periode yang digunakan adalah periode 2012-2016 

1.3.Perumusan Masalah 

Menurut Hidaya (2018) semakin besar tingkat konsumsi masyarakat maka 

semakin besar pula permintaan akan produksi makanan dan minuman. Hal  ini 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi makanan dan minuman 

untuk menaikkan laba perusahaan. Sehingga laba perusahaan mengalami kenaikan 

dan diikuti dengan meningkatnya return saham. Jika dilihat pada tabel 1.2 halaman 

5 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat tahun 2012-2016 mengalami 

kenaikan. Namun, pada tabel 1.1 halaman 2 menunjukkan bahwa return saham 

pada perusahaan makanan dan minuman selama periode 2012-2016 mengalami 

fluktuatif atau naik turun secara drastis. Hal ini berarti tidak ada kesesuaian antara 



 

 

teori dan fakta. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kurs tengah valuta asing berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016? 

3. Apakah risiko inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016? 

4. Apakah kurs tengah valuta asing, suku bunga dan risiko inflasi secara berganda 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016? 

1.4.Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh kurs tengah valuta asing terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016 secara parsial. 

2. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016 secara parsial. 



 

 

3. Menganalisis pengaruh risiko inflasi terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016 secara parsial. 

4. Menganalisis pengaruh nilai kurs tengah valuta asing, suku bunga dan risiko 

inflasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur subsektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 secara 

simultan 

1.5.Manfaat Penelitian 

1) Bagi investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam 

berinvestasi terutama di pasar modal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. 

2) Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan referensi guna 

penelitian selanjutnya yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut 

mengenai pengaruh kurs tengah valuta asing, suku bunga dan risiko inflasi 

terhadap return saham. 

 

 


