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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian 

sebelumnya. berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaanya yang mendukung penelitian ini : 

1.  Nor Achmad dan Liana (2012) 

 Peneliti ingin menguji harga saham sebagai prediksi pengaruh suku bunga 

SBI dan kurs dollar. Variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitianya 

adalah harga saham sebagai variabel tergantug, sedangkan variabel bebasnya 

adalah tingkat suku bunga dan kurs dollar. Alat uji yang digunakan oleh peneliti 

untuk menguji data adalah analisis deskriptif dan statistik adapun hasil dari 

penilitian tersebut adalah sebagai berikut : disimpulkan bahwa antara suku bunga 

SBI dan  kurs dollar secara simultan terhadap harga saham terdapat hubungan 

yang sangat kuat dan pengaruh yang signifikan. 

Persamaan : 

 Pada penelitian ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama 

menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. variabel yang 

digunakan adalah harga saham sebagi variabel tergantung. 

Perbedaan : 

 Pada penelitian kali ini mempunyai sample harga saham sektor perusahaan 

pertambangan. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan tahun periodenya. 
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Penelitian terdahulu meneliti pada 2006-2010. sedangkan penelitian kali ini 

meneliti dari tahun 2009-2011. 

2. Rifalindo Ab Ilham (2011) 

 Peneliti ini menguji pengaruh tingkat suku bunga, volume perdagangan 

saham, Inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham. tujuan dari penilitian 

adalah untuk menganalisi pengaruh tingkat suku bunga, volume perdagangan 

saham, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham. Metode analisis yang 

digunakan untuk pembuktian hipotesa adalah metode regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hasil pengujian analisis linier berganda 

dari variable independen, ada tiga variable yaitu suku bunga, volume perdagangan 

saham dan nilai tukar yang mempengaruhi variable dependen, sedangkan satu 

variable independen yaitu inflasi tidak berpengaruh.  

Persamaan : 

 Peneilitian yang dilakukan sama-sama menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap varibel terikat. variabel yang digunakan adalah harga saham sebagai 

varibel terikat. 

Perbedaan : 

 Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu tingkat suku 

bunga, volume perdagangan saham, inflasi dan nilai tukar rupiah. Sedangkan 

dalam penelitian kali ini menggunakan Inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs 

rupiah sebagai varibel bebasnya.  
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 Sample yang digunakan penelitian terdahulu yaitu perusahaan otomotif  

yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian kali ini yaitu perusaahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 Kemudian terdapat ada perbedaan juga pada periode penelitian. Peneliti 

terdahulu meneliti dari tahun 2006-2010. Sedangkan penilitian kali ini meneliti 

dari tahun 2009-2011. 

3. Donna Menina Della Maryanne (2009) 

 Peneliti ini menguji pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga SBI, 

Volume Perdagangan Saham, Inflasi dan Beta Saham. tujuan dari penilitian 

adalah untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupaih, suku bunga SBI, Volume 

perdagangan saham, inflasi dan beta saham terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor perbankan di bursa efek indonesia periode triwulan tahun 2004-

2007. Metode analisis yang digunakan untuk pembuktian hipotesa adalah metode 

regresi linier berganda. Adapun sebagian hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara nilai tukar rupiah terhadap Harga 

Saham secara parsial. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini disebabkan 

karena sektor perbankan menggunakan mata uang rupiah dalam melakukan 

transaksi dengan nasabahnya sehingga nilai tukar ruiah terhadap dollar tidak 

berpengaruh pada harga saham perusahaan. 

Persamaan :  

 Peneilitian yang dilakukan sama-sama menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap varibel terikat. variabel yang digunakan adalah harga saham sebagai 

varibel terikat. 
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Perbedaan :  

 Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

nilai tukar rupiah, suku bunga, SBI, volume perdagangan saham, Inflasi dan beta 

saham sebagai variabel bebasnya. Sedangkan dalam penelitian kali ini 

menggunakan Inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs rupiah sebagai varibel 

bebasnya. 

 Sample yang digunakan penelitian terdahulu yaitu perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian kali ini yaitu perusaahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 Kenudian terdapat perbedaan juga pada periode penelitian Peniliti 

terdahulu meneliti dari tahun 2004-2007. sedangkan pada penelitian kali ini 

meneliti dari tahun 2008-2011. 

4. Yulia Efni (2009) 

 Peneliti ini menguji pengaruh Suku  Bunga Deposito, SBI, Kurs dan 

Inflasi. tujuan dari penilitian adalah untuk menganalis pengaruh suku bunga 

deposito, SBI, Kurs dan inflasi terhadap harga saham perusahaan real estate dan 

property di BEI. Metode analisis yang digunakan untuk pembuktian hipotesa 

adalah metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa variabel suku deposito, SBI, kurs dan inflasi secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham sedangkan secara parsial adalah suku 

bunga deposito dan inflasi mempunyai pengaru yang signifikan terhadap harga 

saham dan kurs tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan variable SBI mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial 
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terhadap harga saham dengan memasukkan variable SBI maka terjadi 

multikolinieritas karena mempunyai kolinieritas yang tinggi dengan tingkat suku 

Bunga Deposito. 

Persamaan : 

 Peneilitian yang dilakukan sama-sama menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap varibel terikat. variabel yang digunakan adalah harga saham sebagai 

varibel terikat. 

Perbedaan : 

 Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu Suku  bunga 

deposito, SBI, kurs dan inflasi sebagai variabel bebasnya. Sedangkan dalam 

penelitian kali ini menggunakan Inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs rupiah 

sebagai varibel bebasnya. Sample yang digunakan penelitian terdahulu yaitu 

perusahaan sektor real estae dan property yang terdaftar di BEI. Sedangkan 

penelitian kali ini yaitu perusaahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.  

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Teori sinyal membahas menunjukan adanya asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi 

tersebut dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada 

pengguna laporan keuangan.  

2.2.2 Pasar Modal  

 Pasar modal (Capital market) merupakan pasar keuangan untuk saham dan 

utang jangka panjang (Harmono,2009:233) . Menurut Tjiptono Darmadji dan 
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Hendy M. Fakhrudin, (2011:1-2), Pasar modal merupakan "sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi 

kegiatan berinvestasi". Sedangkan Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan pengertian pasar modal sebagai 

suatu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan 

Efek, Perusahaan Publik yang  berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (www.Bapepam.go.id,2013). 

Pengertian lainnya, pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan eksternal 

jangka panjangbagi dunia usaha khususnya perusahaan yang go public dan 

sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Kepemilikan saham oleh masyarakat 

melalui pasar modal, dapat menjadikan masyarakat bisa menikmati keberhasilan 

perusahaan melalui pembagian dividen dan peningkatan harga saham yang 

diharapkan. Kepemilikan saham oleh masyarakat juga dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap pengelolaan perusahaan melalui pengawasan langsung 

oleh masyarakat. 

2.2.3  Inflasi 

  Menurut Tajul Khalwaty, (2000:5) Inflasi adalah Suatu keadaan yang 

mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin 

merosotnya nilai riil (intristik) mata uang suatu negara. Sedangkan menurut 

Frederic S Mishkin (2006:13) Inflasi merupakan Kenaikan tingkat harga yang 

terjadi terus-menerus, memengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah. Inflasi 

sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik individu maupun 

perusahaan. Salah satu peristiwa yang sangat penting dan dijumpai hampir semua 
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negara di dunia adalah inflasi. Didalam perekonomian ada kekuatan tertentu yang 

menyebabakan tingkat harga melonjak sekaligus, tetapi ada kekuatan lain yang 

menyebabkan kenaikan tingkat harga berlangsung terus menerus secara perlahan. 

Peristiwa yang cenderung mendorong naiknya tingkat harga disebut gejolak 

Inflasi. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan 

dikendalikan, karena inflasi berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, 

sehingga perlu dicermati terutama oleh para praktisi ekonomi dan bisnis, inflasi 

yang tinggi akan mendorong para pemodal nasional untuk menanamkan modalnya 

ke luar negeri dan bahkan para pengusaha akan merelokasikan industrinya ke luar 

negri yang perekonomianya lebih stabil. Laju inflasi dapat dipisahkan menjadi 

tiga komponen yaitu inflasi inti, Inflasi permintaan dan inflasi gejolak (Tajul 

Khalwaty, 2000: 7). 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, air  

minum, dan lainnya, sedangkan inflasi bergejolak adalah Inflasi yang dipengaruhi  

oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. 

2.2.4 Nilai Tukar Rupiah 

 Nilai tukar suatu mata uang adalah nilai antar mata uang yang menunjukan 

harga suatu mata uang, jika dipertukarkan dengna mata uang pembandingnya. 

misalnya harga dari satu dollar Amerika saat ini Rp9.900,00 atau harga satu dollar 

Hongkong (HKD) adalah Rp1.500,00 dan seterusnya. Nilai kurs suatu mata uang 

dapat berubah-ubah setiap saat. Kurs terbentuk jika permintaan terhadap suatu 

mata uang sama dengan penawaranya (SriHandaruYuliati,1997:59). Banyak hal 
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mempengaruhi naik turunnya kinerja saham, diantaranya faktor makro ekonomi 

seperti inflasi, nilai tukar uang, dan suku bunga. Nilai tukar atau lazim juga 

disebut kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing, 

dikenal ada empat jenis yakni: 

A. Selling Rate (kurs jual), yakni kurs yang ditentukan oleh suatu Bank untuk 

penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu 

B. Middle Rate (kurs tengah), adalah kurs tengah antara kurs jual dan kurs 

beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank 

Central pada suatu saat tertentu. 

C.  Buying Rate (kurs beli), adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

D. Flat Rate (kurs flat), adalah kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli 

bank notes dan traveller chaque, di mana dalam kurs tersebut sudah 

diperhitungkan promosi dan biaya‐biaya lainya. 

 Nilai tukar merupakan perbandingan nilai atau harga dua mata uang. 

Pengertian nilai tukar mata uang menurut FASB adalah rasio antara suatu unit 

mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. 

Menurut Madura, (2000:86) Perubahan nilai tukar mempunyai pengaruh negatif 

terhadap harga saham, artinya apabila nilai mata uang asing naik maka harga 

saham akan turun, hal disebabkan harga mata uang asing yang tinggi perdagangan 

di BEI akan semakin lesu, karena tingginya nilai mata uang mendorong investor 

berinvestasi di pasar uang Dan sebaliknya apabila nilai mata uang asing turun 
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terhadap mata uang dalam negeri maka maka harga saham akan naik disebabkan 

turunnya mata uang mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal. 

2.2.5  Tingkat Suku Bunga 

 Menurut Sunariyah, (2004:80) adalah harga dari pinjaman bunga tahunan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase 

uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya 

yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut 

Karl dan Fair (2007:635) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari 

suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari 

jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pada 

waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal sangat dipengaruhi 

oleh tingkat bunga yang berlaku saat itu Apakah akan menerbitkan sekuritas 

ekuitas atau hutang Karena penerbitan obligasi atau penambahan hutang hanya 

dibenarkan jika tingkat bunganya lebih rendah dari earning power dari 

penambahan modal tersebut. Suku bunga yang rendah akan menyebabkan biaya 

peminjaman yang lebih rendah. Suku bunga yang rendah akan merangsang 

investasi dan aktivitas ekonomi yang akan menyebabkan harga saham meningkat. 

Dalam dunia industry pertambangan, suku bunga berperan dalam meningkatkan 

aktivitas ekonomi sehingga berdampak kuat pada kinerja perusahaan 

pertambangan yang berakibat langsung pada meningkatnya harga saham. Suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia sering diidentikan dengan aktiva yang bebas 

risiko artinya aktiva yang risikonya nol atau paling kecil. Hasil penelitian 

Haryanto (2007) membuktikan bahwa besarnya suku bunga SBI mempengaruhi 
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risiko sistematik perusahaan. Semakin kecil suku bunga Bank Indonesia maka 

semakin besar risiko sistematik saham. Suku bunga bank Indonesia merupakan 

patokan dalam menentukan besarnya bunga kredit dan tabungan. Suku bunga SBI 

yang tinggi tidak menggairahkan perkembangan usaha‐usaha karena 

mengakibatkan suku bunga bank yang lain juga tinggi. Sehingga rendahnya suku 

bunga SBI mengandung risiko lesunya ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya 

risiko berinvestasi di pasar modal. Dalam penelitian ini suku bunga yang 

digunakan adalah nilai tengah suku bunga deposito SBI 1 perbulan tahun 2011. 

2.2.6  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

2.2.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham. 

 Inflasi sebagai suatu fenomena ekonomi yang terutama terjadi di negara-

negara yang sedang berkembang, merupakan objek kajian yang sangat menarik. 

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat ditemukan literatur ekonomi. 

keanekaragaman tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap 

berbagai sektor perekonomian. Inflasi merupakan suatu keadaan mengindikasikan 

semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 

(Intristik) mata uang suatu negara. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Utami 

dan Rahayu (2003) membuktikan secara empirik pengaruh inflasi terhadap harga 

saham, semakin tinggi tingkat inflasi semakin rendah harga saham. Pada 

penelitian yang dilakukan Yulia Efni (2009) membuktikan, apabila bahwa inflasi 

naik maka harga saham mengalami penurunan dan apabila inflasi mengalami 

penurunan maka harga saham mengalami kenaikan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka hipotesis ini adalah : 
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H1 : Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap harga saham sektor 

Pertambangan di BEI. 

2.2.6.2 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah pada Dollar Terhadap Harga Saham. 

 Harga saham juga mempengaruhi nilai tukar uang melalui permintaan 

uang (money demand equation) yang membentuk suatu basis model alokasi 

portofolio dan moneter dari determinasi nilai tukar uang. Nilai tukar rupiah 

merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang 

negara lain. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia efni (2009) yang meneliti 

pengaruh suku bunga deposito, SBI, kurs dan inflasi terhadap harga saham. Yang 

menyimpulkan bahwa tingginya mata uang asing akan mendorong investor untuk 

berinvestasi di pasar uang, tentunya dengan alasan tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap pasar modal yang akan 

mengakibatkan harga saham akan mengalami penurunan. Maka dari penjelasan 

dan pemaparan di atas untuk sementara peneliti menyimpulkan bahwa kurs rupiah 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka hipotesis ini adalah : 

H2 : Terdapat pengaruh negatif nilai tukar rupiah pada dollar terhadap harga 

saham sektor Pertambangan di BEI. 

2.2.6.3 Pengaruh Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham. 

 Ketika suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia naik, maka pada 

dasarnya akan menaikkan suku bunga kredit yang dikeluarkan oleh bank. Dengan 

naiknya suku bunga kredit akan mempengaruhi permintaan batubara yang 

nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar pada pasar saham. 
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Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Efni 

(2009) yang menemukan secara empiris pengaruh negatif suku bunga terhadap 

harga saham selama masa krisis di Indonesia.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka hipotesis ini adalah : 

H3 : Terdapat pengaruh negatif suku bunga SBI terhadap harga saham sektor 

Pertambangan di BEI. 

2.3  Kerangka Pemikiran  

 Tingkat inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

proses investasi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menyebabkan 

kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Tingkat inflasi yang tinggi 

memiliki hubungan yang negatif terhadap harga saham, apabila inflasi naik maka 

harga saham mengalami penurunan dan apabila inflasi mengalami penurunan 

maka harga saham mengalami kenaikan. Jika peningkatan biaya faktor produksi 

dan jasa lebih tinggi dari pengingkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan menurun dan akan menyebabkan 

efek ekuitas menjadi kurang kompetitif sehingga berdampak pada penurunan 

harga saham di pasar modal. 

 Menurunnya kurs Dollar terhadap rupiah berpengaruh positif terhadap 

ekonomi dan pasar modal, sebaliknya apabila kurs dollar naik maka harga saham 

akan turun. hal ini disebabkan harga mata uang asing yang tinggi perdagangan di 

BEI akan semakin lesu, karena tingginya nilai mata uang mendorong investor 

berinvestasi di pasar uang. Melemahnya rupiah akan menyebabkan pasar modal 
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dalam negeri kurang menarik karena adanya resiko nilai tukar yang menyebabkan 

penurunan nilai investasi dan mempunyai hubungan negatif terhadap harga 

saham.  

 Suku bunga memiliki hubungan negatif terhadap harga saham. Hal ini 

disebabkan apabila tingkat suku bunga meningkat, orang cenderung untuk 

menabung daripada menginvestasikan modalnya dengan harapan resiko yang 

diharapkan lebih kecil dibandingkan bila menginvestasikan modalnya dalam 

bentuk saham. Jika tingkat bunga turun, investor cenderung lebih suka investasi 

dengan membeli saham sehingga permintaan saham akan meningkat dan akan 

mendorong peningkatan harga saham.  

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan 

diuji apakah variabel inflasi, nilai kurs rupiah terhadap dollar, tingkat suku bunga 

berpengaruh terhadap harga saham sektor pertambangan dan dapat digambarkan 

model seperti berikut  ini : 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar : 2.1 

2.4  Perumusan Hipotesis 

Berpedoman pada kerangka pemikiran teoritis di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi tehadap harga saham sektor 

 pertambangan. 

H2 : Terdapat pengaruh negatif nilai tukar rupiah pada dollar terhadap harga 

 saham sektor pertambangan. 

H3 : Terdapat pengaruh negatif suku bunga terhadap harga saham sektor

 pertambangan. 
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