
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

      2.1. Konsep-Konsep Dasar 

2.1.1  Pasar Modal. 

           Menurut Suad Husnan ( 1999 )  pasar modal didefinisikan sebagai suatu 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan ( sekuritas ) jangka panjang yang dapat 

diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, publik ( autoritas ) maupun perusahaan swasta. Pasar 

modal mempunyai konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan ( financial 

market ). Dalam pasar keuangan diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal 

sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik negotiabel 

maupun tidak. 

           Menurut Subagyo ( 1997) pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, 

yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar modal 

memperjualbelikan modal yang berupa hak pemilikan perusahaan dan surat 

pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal adalah individu atau organisasi / 

lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan 

kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Sedangkan penjual 

modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk 

keperluan usahanya. 
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            Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga 

lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya, 

yaitu menjembatani hubungan antara pemilik dana dalam hal ini disebut pemodal 

( investor ) dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten 

(perusahaan yang go publik)  Para pemodal meminta instrumen pasar modal 

untuk keperluan investasi portofolionya, sehingga pada akhirnya dapat 

memaksimumkan penghasilan. 

 Berdasarkan beberapa pengertian pasar modal diatas dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pasar modal merupakan pasar dalam pengertian abstrak. Sedangkan dalam 

bentuk konkritnya adalah bursa efek atau stock exchange. 

2. Komoditas yang diperdagangkan adalah surat berharga jangka panjang, yang 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu : 

- Saham merupakan bukti pernyataan modal/ kepemilikan  pada suatu 

perusahaan, imbalannya berupa dividen. 

- Obligasi merupakan bukti hutang dari perusahaan yang mengeluarkannya, im- 

balannya berupa bunga. 

- Sekuritas lainnya, sering disebut sekuritas hutang seperti right, warranty, 

option 

3. Surat berharga yang diperdagangkan adalah surat berharga yang diterbitkan 

oleh suatu badan hukum berbentuk PT ( Perseroan Terbatas ) baik swasta 

maupun pemerintah. 
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2.1.2. Penilaian Saham. 

          Nilai ( value ) dan harga ( price ) dalam proses penilaian saham perlu 

dibedakan. Yang dimaksud dengan nilai adalah nilai intrinsik ( intrinsik value ) 

sedang harga diartikan sebagai harga pasar ( market value ).  Nilai intrinsik 

merupakan nilai nyata ( true value ) suatu saham yang ditentukan oleh beberapa 

faktor fundamental perusahaan. Nilai intrinsik adalah nilai yang tercantum pada 

faktor ( justified by the fact)  seperti aktivitas pendapatan dividen, prospek yang 

cerah, termasuk aspek manajemen. 

         Menurut Suad Husnan ( 1999 ) ada dua pendekatan analisis yang dapat 

digunakan yaitu analisis teknikal ( teknical analysis ) dan analisis  fundamental 

(fundamental analysis ) 

1. Pendekatan Analisis Teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu teknik 

analisis yang menggunakan data yang sudah dipublikasikan, seperti : harga 

saham, volume perdagangan, indek harga individual dan gabungan, serta 

faktor-faktor lain yang bersifat teknis. Analisis teknikal meliputi studi 

mengenai pergerakan harga pada saham dimasa yang akan datang. Analisis 

ini lebih menekankan dalam meramalkan trend perubahan harga tersebut. 

Teknis analisis dapat digunakan dalam pendekatan teknikal ini antara lain 

adalah trend analysis dan streng analysis. Analisis ini disebut analisis pasar 

(market analysis ) atau analisis internal, yang menyatakan bahwa : 1). Harga 

saham mencerminkan informasi yang relevan, 2). Informasi tersebut 
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ditunjukkan oleh perubahan harga waktu yang lalu. 3). Perubahan harga 

saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. 

2. Pendekatan analysis Fundamental. Analisis fundamental  menganggap bahwa 

setiap saham memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu saham diketahui 

oleh  faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor fundamental 

dapat berasal dari dalam perusahaan ( emmiten ), dan industri.  

         Pendekatan teknikal menggunakan data yang sudah dipublikasikan 

(misalkan harga saham, volume perdagangan, indek harga saham parsial ataupun 

golongan). Pendekatan ini lebih menekankan pada masalah waktu untuk 

memprediksi perubahan harga dalam jangka pendek. 

         Pendekatan fundamental beranggapan bahwa setiap saham mempunyai nilai 

intrinsik yang merupakan fungsi dari gabungan variabel perusahaan baik dalam 

menghasilkan return, maupun resiko. Hasil perkiraan nilai intrinsik selanjutnya 

dibandingkan dengan harga yang sebenarnya; secara teoritis harga saham ini 

merupakan pencerminan dari nilai intrinsik rata-ratanya. Investor yang melakukan 

pendekatan fundamental akan berupaya memperoleh return sebelum pasar 

memberi reaksi terhadap informasi yang baru. Pendekatan fundamental yang 

biasa digunakan untuk penilaian saham adalah : present value approach, price 

earning ratio dan price to book value dan price sales ratio ( Jones,1996 ). 

          Investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar sekarang 

suatu saham, dengan beberapa kemungkinan keputusan, yaitu : apabila nilai 

intrinsik lebih besar daripada harga pasar saham sekarang maka saham adalah 
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undervalued, dan saham tersebut sebaiknya dibeli atau apabila telah memiliki 

sebaiknya saham ditahan tidak dijual; apabila nilai intrinsik lebih kecil daripada 

harga pasar sekarang, maka saham tersebut adalah overvalued, dana saham 

tersebut sebaiknya tidak dibeli dan apabila telah memiliki sebaiknya dijual; dan 

apabila nilai intrinsik saham sama dengan harga saham sekarang, maka saham 

tersebut telah dinilai besar, dan cenderung tidak ada transaksi. 

          Analisis terhadap harga saham pada umumnya bertujuan untuk 

memperkirakan nilai yang layak bagi saham tersebut, kemudian 

membandingkannya dengan nilai pasar saham tersebut saat itu. Tentunya jika 

nilai yang layak ( nilai intrinsik ) tersebut telah besar dari harga pasar saham saat 

itu, maka saham tersebut dinilai undervalued ( harga saham terlalu rendah). Jika 

sebaliknya, maka saham dinilai overvalued ( saham terlalu mahal ).  Faktor yang 

mempengaruhi harga suatu saham dalam praktek antara lain laba perusahaan, 

tingkat penjualan, pertumbuhan penjualan, dividen yang dibagikan, tingkat 

pengembalian modal dan sebagainya ( Singgih Santoso,1999). 

          Selain hal itu, pendekatan present value merupakan salah satu pendekatan 

yang sering dipakai dalam menilai harga saham yang wajar. Pada prinsipnya, 

metode ini beranggapan bahwa nilai saham saat ini sama dengan present value 

dan arus kas yang diharapkan diterima oleh pemegang saham pada waktu 

mendatang. Pada perkembangannya, metode ini diperluas tidak hanya melihat 

suatu saham mempunyai dividen dan laba yang bertumbuh secara konstan, namun 
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bisa juga dividen dan laba mempunyai tiga periode pertumbuhan meliputi periode 

awal, periode transisi dan periode pertumbuhan konstan selamanya. 

               Menurut Yogo Purnomo ( 1998 ) Harga pasar saham adalah market 

clearing prices yang ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. 

Harga saham memberikan ukuran yang objektif tentang nilai investasi pada 

sebuah perusahaan. Harga saham memberikan ukuran yang objektif tentang nilai 

investasi pada sebuah perusahaan. Harga saham memberikan indikasi perubahan 

harapan pemodal sebagai akibat perubahan kinerja keuangan. Variasi harga 

saham pada waktu tertentu pada akhirnya memberikan sebuah indikasi 

berubahnya kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.1.3 Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham. 

            Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham ( Marzuki Usman, 1999 )  

yaitu : 1). Faktor psikologis dari penjual/ pembeli, tindakan secara irrasional yaitu 

berupa tindakan ikut-ikutan, orang banyak menjual saham ikut menjual saham 

yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya, sehingga akan mempengaruhi harga 

saham di pasar modal. 2). Faktor kondisi perusahaan, misalnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin baik sehinga akan 

mengakibatkan minat para investor semakin tinggi terhadap saham yang 

dikeluarkan, lebih lanjut akan mempengaruhi harga saham. 3). Faktor kebijakan 

Direksi, misalnya dalam pembagian laba dalam bentuk dividen yang stabil dan 

semakin besar. Investor  yang bermotif akan tertarik untuk memperoleh dividen 
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dan lebih lanjut akan mempengaruhi harga saham. 4). Faktor tingkat suku bunga  

misalnya tingkat suku bunga deposito semakin tinggi maka para investor di pasar 

modal akan mengalihkan investasi mereka ke dalam bentuk deposito yang akan 

mengakibatkan harga saham di pasar modal semakin rendah. 5). Faktor harga 

komoditi, misalnya tingkat harga barang-barang secara umum naik, ini akan 

mempengaruhi kemampuan daya beli terhadap saham di pasar modal semakin 

rendah, lebih lanjut akan mempengaruhi harga saham. 6) Faktor investasi lain bila 

ada kesempatan mengadakan investasi pada bidang lain di luar pasar modal yang 

lebih menguntungkan maka investor akan mengalihkan dananya ke bidang yang 

lebih menguntungkan tersebut, selanjutnya akan mempengaruhi harga saham di 

pasar modal. 7) Faktor kondisi ekonomi, misalnya kondisi ekonomi  secara 

nasional memburuk, karena adanya perubahan kurs mata uang asing, maka akan 

mempengaruhi harga saham. 8). Faktor kebijakan pemerintah, misalnya dalam 

rangkaian kebijaksanaan deregulasi menyebabkan jumlah perusahaan yang 

menjual sahamnya melalui pasar modal semakin banyak. Hal ini akan 

mempengaruhi harga saham di pasar modal. 9). Faktor tingkat pendapatan, 

misalnya tingkat pendapatan masyarakat semakin baik, hal ini akan 

mempengaruhi daya beli terhadap saham di pasar modal. 10). Faktor laju inflasi, 

misalnya semakin tinggi tingkat inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat 

semakin rendah. Hal ini juga mempengaruhi daya beli terhadap saham di pasar 

modal dan lebih lanjut akan mempengaruhi harga saham di pasar modal dan lebih 

lanjut akan mempengaruhi harga saham di pasar modal.11). Faktor penawaran 
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dan permintaan, jumlah saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang diminta 

akan mempengaruhi harga jual saham. 12). Faktor kemampuan analisis efek, 

lancar atau tidaknya perdagangan di pasar modal juga tergantung pada keahlian 

dan kecekatan pedagang dan perantara pedagang efek, yang akhirnya akan 

mempengaruhi harga saham di pasar modal. 

 

      2.1.4 Inflasi 

      Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kecenderungan kenaikan harga- 

harga secara  umum dan terus menerus  ( Boediono, 1993 ). Inflasi dapat 

dipisahkan kedalam tiga komponen yaitu inflasi inti, inflasi permintaan dan 

inflasi gejolak ( Nopirin, 1990 ). Inflasi inti adalah inflasi yang komponen 

harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu inflasi 

yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik 

dan air minum, sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh 

kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa.  

          Hubungan dengan harga saham, bahwa ketika laju inflasi mengalami 

kenaikan, maka  harga saham mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada saat laju inflasi meningkat,  harga saham mengalami penurunan, atau dengan 

kata lain laju inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap harga saham. 
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2.1.5 Tingkat Suku Bunga Deposito. 

           Menurut ahli ekonomi klasik, tingkat suku bunga ditentukan oleh 1). 

Penawaran tabungan rumah tangga dan 2). Permintaan dan tabungan oleh 

penawaran modal  (Sadono Sukirno, 2002). Keynes berpendapat bahwa tingkat 

suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang dalam 

perekonomian. 

          Tingkat suku bunga berlaku hukum permintaan dan penawaran sebagai 

berikut : Apabila penawaran  uang tetap semakin tinggi pendapatan nasional, 

maka semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya apabila permintaan uang tetap, 

pertambahan uang akan menurunkan suku bunga ( Sadono Sukirno,2002). 

           Menurut Weston dan Copeland (1995) suku bunga dan hasil pengembalian 

memberikan informasi bagi para manajer keuangan untuk dapat menentukan  

kesempatan dari investasi. Hasil pengembalian atas investasi harus melebihi suku 

bunga pasar. Tingkat hasil pengembalian misalnya tingkat hasil pengembalian 

atas saham biasa. Lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh individu dalam 

perekonomian akan menggunakan tingkat hasil pengembalian nyata pada 

ekuilibrium pasar untuk memutuskan akan menerima atau menolak suatu 

kesempatan investasi. Suku bunga pasar, harga dari modal menurut pasar, adalah 

informasi untuk mengalokasikan modal. Pertimbangan investor sangat terkait / 

berhubungan dalam pemilihan investasi yang paling menguntungkan antara 

tingkat suku bunga dan harga saham. Jika tingkat suku bunga naik maka investor 

akan memilih menanamkan modalnya pada sektor perbankan, sehingga 
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permintaan akan saham menurun yang akan mengakibatkan harga saham merosot. 

Demikian pula apabila tingkat suku bunga turun, maka investor akan 

menanamkan modalnya pada pasar modal yang memberikan hasil lebih baik. 

            Menurut Muslim (1991) bahwa tingkat suku bunga deposito berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan saham. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya 

tentang analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham di BEI. Demikian juga Suryanto ( 1998) melakukan penelitian tentang 

tingkat suku bunga deposito terhadap IHSG di BEJ. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positip terhadap Indek 

Harga Saham di Bursa Efek Indonesia. 

 

2.1.6 Kurs Mata Uang Asing. 

           Kurs mata uang asing, yaitu harga mata uang negara asing dalam satuan 

mata uang domestik ( Samuelson,1994). Untuk membiayai impor dan transaksi 

dengan luar negeri maka diperlukan mata uang asing. Penentuan mata uang asing 

dibedakan menjadi 3 pendekatan yaitu kurs tetap, kurs bebas dan kurs 

mengambang terkendali. 

Kurs tetap adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam menentukan nilai 

mata uang asing. Kurs ini mendasari pada cadangan emas suatu negara. Kurs 

dalam keadaan yang tidak berubah dan ditentukan oleh pemerintah, sehingga juga 

dinamakan kurs resmi. 
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Kurs bebas, adalah harga mata uang akan ditentukan oleh kekuatan penawaran 

dan permintaan ( Samuelson,1994). Misalkan pada nilai tukar  1 US $ = Rp 

20.000. Orang Amerika akan mengimpor barang dari Indonesia dan orang-orang 

Indonesia akan sedikit membeli barang-barang dari Amerika. Ini berarti AS akan 

meminta rupiah dalam jumlah besar, sementara Indonesia hanya menawarkan 

sedikit rupiah. Kelebihan permintaan rupiah akan mendorong harga rupiah, 

dengan kata lain terjadi penurunan harga didalam negeri. 

   Kurs mengambang terkendali ( managed float ), untuk mengatasi kurs tetap 

maka sistem managed float dapat digunakan. Sistim managed float juga 

digunakan untuk menghindari beban pemerintah dari kehilangan cadangan devisa. 

Sistim ini mempunyai tekanan akibat fluktuasi nilai kurs mata uang asing  (dollar) 

terhadap rupiah pada range tertentu. Indonesia pernah memakai kebijakan ini 

hampir 30 tahun. Pemerintah menetapkan fluktuasi 15 %, jika kenaikan dollar 

dalam batas toleransi tersebut maka pemerintah melalui bank sentral melepas 

dollar untuk menekan kurs dollar. 

          Suryanto (1998)  meneliti tentang kurs tengah mata uang Amerika, Jepang, 

Singapura dan Inggris terhadap IHSG di BEI untuk periode Juli 1992- Juli 1997. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa kurs tengah US Dollar berpengaruh positip 

terhadap IHSG di BEI. Mata uang Singapura dan Inggris berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG, namun mata uang Jepang tidak signifikan berpengaruh terhadap 

IHSG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Yuli Sudarso (2000), bahwa 
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harga saham bersifat trade off terhadap kurs US Dollar Amerika, artinya bahwa 

kurs US $ mempunyai nilai negatif terhadap harga saham. 

  

2. 2 Pengembangan Kerangka Berfikir Manajerial. 

2.2.1 Hasil- Hasil Penelitian yang Lalu. 

                 Bakar (1986) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham di pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan pada Januari 1981 sampai dengan Desember 1981, 

dengan menggunakan model regresi linier. Hasil yang diperoleh adalah tingkat 

suku bunga deposito tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 

           Singgih Santoso (1997) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham di sektor manufaktur. Data yang dikumpulkan adalah 

data dari 25 saham yang dipilih pada saham-saham yang dikategorikan kedalam 

sektor manufaktur. Data tersebut diambil perbulan dalam periode Januari 1997 

sampai Desember 1997. Data tersebut diambil rata-rata dari masing-masing 

variabel dan dilakukan analisis regresi berganda. Analisis data menunjukkan 

bahwa pergerakan harga saham rata-rata di sektor manufaktur pada Bursa Efek 

Indonesia untuk periode Januari sampai dengan Desember 1997 hanya 

dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat deviden yang diberikan kepada 

pemegang saham sedangkan faktor rasio keuangan seperti Price Earning Ratio 

dan Debt Ratio ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi harga saham. 
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Namun secara bersamaan, ketiga faktor tersebut mempengaruhi harga saham 

secara signifikan dan mempunyai korelasi yang erat dengan harga saham. 

                  Chalimah (1997) meneliti tentang informasi laporan keuangan terhadap 

fluktuasi harga saham. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa dari 23 perusahaan 

ternyata 14 perusahaan menunjukkan adanya perbedaan harga saham antara 

sebelum dan sesudah dipublikasikannya laporan keuangan. Dengan menggunakan 

regresi linier berganda secara parsial hanya 2 variabel yang signifikan yaitu 

perkembangan penjualan dan perkembangan dividend payout ratio. 

                  Aisyah (1990 ) mengadakan penelitian dengan tujuan antara lain adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan berapa besar pengaruh faktor-faktor 

Return on Equity, Dividend Payout Ratio, Volume perdagangan saham dan 

tingkat bunga deposito terhadap indeks harga saham. Hasil analisis dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa indeks harga saham secara serempak dipengaruhi oleh 

Return on Equity, Dividend Payout Ratio dan Tingkat Bunga Deposito. 

Sedangkan volume perdagangan saham mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap indeks harga saham. 

                Sisila (1990) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga 

saham di BEI sebelum dan sesudah paket deregulasi 1987 – 1990. Hasil 

dipengaruhi oleh faktor-faktor return on equity, divident pay out ratio, volume 

perdagangan saham dan tingkat deposito. Pengujian hipotesis dengan model  

regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indek harga saham 

dipengaruhi secara serempak oleh return on equity, dividen pay out ratio dan 
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tingkat suku bunga deposito. Volume perdagangan saham mempunyai pengaruh 

negatip terhadap indek harga saham. 

                 Muslim (1991) mengadakan penelitian tentang beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham di BEI menggunakan variabel 

capital gain, dividen, return pasar dan bunga deposito. Model yang digunakan 

adalah regresi linier yang memberikan kesimpulan bahwa variabel capital gain, 

dividen, return pasar dan bunga deposito berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan saham. 

                 Suryanto (1998) melakukan penelitian  tentang pengaruh tingkat suku 

bunga deposito dan kurs tengah mata uang Amerika, Jepang, Singapura dan 

Inggris terhadap IHSG di BEI untuk periode 1992.- Juli 1997. Variabel yang 

digunakan adalah variabel suku bunga ( Amerika, Jepang, Singapura dan Inggris). 

Hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito dan kurs tengah 

US $ berpengaruh positip terhadap IHSG di BEI. Suku bunga dan kurs tengah $ 

Singapura berpengaruh signifikan. Suku bunga Inggris tidak signifikan 

berpengaruh, namun mata uang Inggris berpengaruh signifikan terhadap IHSG di 

BEI. Suku bunga Jepang berpengaruh signifikan, namun mata uang Jepang tidak 

signifikan berpengaruh terhadap IHSG.  

                Penelitian diatas mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun perbedaan dan kesamaan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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1. Perbedaan Obyek Penelitian. 

      Penelitian tersebut, memiliki perbedaan pada obyek penelitiannya. Singgih 

      Santoso meneliti tentang harga saham pada sektor manufaktur. Aisyah 

      meneliti  pada perusahaan-perusahaan yang go publik di Bursa Efek  

      Indonesia dan tidak membatasi perusahaan  yang memiliki saham aktif atau 

      tidak aktif.   Penelitian ini obyeknya dibatasi pada sektor industri  

      perbankan yaitu PT Bank Central Asia Tbk 

 

2. Perbedaan dan kesamaan pengukuran perubahan harga saham yang 

merupakan variabel dependen. 

     Singgih Santoso, Bakar, dan Muslim meneliti tentang perubahan harga saham. 

     Pada penelitian ini harga saham diukur melalui harga saham penutupan 

      bulanan mulai tahun 2006-2008. 

 

3. Perbedaan dan kesamaan pendekatan dalam pengukuran variabel independen 

Singgih santoso meneliti tiga variabel independen yaitu tingkat dividen yang 

diberikan, rasio PER ( Price Earning Ratio ) dan DER ( Debt Earning Ratio ). 

Aisyah meneliti empat variabel independen yang berpengaruh terhadap indek 

harga saham yaitu meliputi Return on Equity, devidend Payout ratio, volume 

perdagangan saham dan tingkat bunga bebas resiko. Suryanto meneliti tentang 

suku bunga deposito dan kurs tengah mata uang asing. Muslim meneliti 

tentang capital gain, dividen, return pasar dan suku bunga deposito. Sisila 
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meneliti tentang return on equity, divident pay out ratio, volume perdagangan 

saham dan tingkat suku bunga deposito. Penelitian ini mengambil tiga 

variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap harga saham PT Bank 

Central Asia Tbk yaitu, inflasi, tingkat suku bunga deposito dan kurs mata 

uang asing (  US dollar ). 

 

2.2.2.    Pengembangan Kerangka Teoritis. 

Judul penelitian : Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga deposito dan kurs US $ 

terhadap harga saham pada PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2006-2008 

Pengembangan kerangka pikir teoretis dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar : 2.1  

Kerangka Pikir Teoritis 

          Independen Variabel                                             Dependen Variabel 

                                                                                                   Y 

                                                             X1 

  

 

                                                               X2 

 

 

 

 

                                                               X3   

 

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

        

         Inflasi 

 

  Harga  Saham PT Bank 

  Central Asia Tbk 

  

 

Tingkat suku bunga 

        Deposito 

 

          Kurs US $ 
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Sebagai variabel independen adalah inflasi (X1), Tingkat suku bunga deposito 

(X2) dan Kurs US $ (X3)  sedangkan variabel dependen (Y) adalah  harga saham 

PT. Bank Central Asia.Tbk tahun 2006-2008 

 

2.3. Hipotesis yang Diajukan. 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir teoretis diatas dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

       H1 : Terdapat  pengaruh negatif inflasi terhadap  harga saham PT Bank  

                Central Asia Tbk. Semakin tinggi inflasi maka  harga saham akan  

                 semakin menurun. 

       H2 : Terdapat pengaruh  negatif tingkat suku bunga deposito terhadap   

               harga saham PT Bank Central Asia Tbk. Semakin tinggi tingkat  

                suku  bunga deposito maka semakin rendah  harga saham. 

              H3: Terdapat pengaruh negatif  kurs mata uang asing  ( US Dollar ) terhadap  

                     harga saham PT Bank Central Asia Tbk. Semakin kuat kurs US $ maka  

                     semakin rendah  harga saham. 
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