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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1  Model Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hondroyiannis dan Papapetrou (2001) 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel tingkat produksi industrial, 

tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga minyak. Tujuan dari penelitian yang 

dilakukan yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan 

pemegang saham dalam hal pengambilan keputusan investasi. 

Maysami et al. (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan 

keseimbangan jangka panjang antara makro ekonomi terhadap pasar saham yang 

ada di Singapura dengan menggunakan variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai 

tukar, tingkat produksi industrial, dan tingkat penawaran uang sebagai variabel 

independen. 

Gambar 2.1 

Model Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Tingkat Produksi 

Industrial, dan Tingkat Penawaran Uang terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Maysami et al. (2004). 
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Menike (2006) melakukan penelitian mengenai efek makro ekonomi 

terhadap pasar saham yang ada di Sri Lanka dengan menggunakan variabel yaitu 

tingkat penawaran uang, nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga. Penelitian ini 

untuk melihat tujuan dari investor dalam melakukan investasi harga saham pada 

perusahaan dengan sektor tertentu dan pengharapan pada tingkat pengembalian 

dividen yang lebih besar 

Al-Mutairi dan Al-Omar (2007) meneliti tentang pasar saham yang ada di 

Kuwait Stock Exchange periode 1995 dan 2005 dengan variabel makro ekonomi 

seperti tingkat penawaran uang, tingkat suku bunga, indeks harga konsumen, dan 

produk domestik bruto sebagai variabel independen. 

Gambar 2.2 

Model Pengaruh Tingkat Penawaran Uang, Tingkat Suku Bunga, Indeks Harga 

Konsumen, dan Produk Domestik Bruto terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

        Sumber: Al-Mutairi dan Al-Omar (2007). 

Adam dan Tweneboah (2008) melakukan penelitian terhadap pengaruh 

variabel makro ekonomi terhadap harga saham yang ada di Ghana. Adam dan 

Tweneboah menggunakan variabel nilai tukar, tingkat suku bunga, aliran 

penanaman modal asing, dan indeks harga konsumen dalam penelitiannya. 

Penelitian ini menggunakan johansen’s multivariate cointegration test dan 

innovation accounting techniques, dimana dalam penelitian ini menunjukkan 
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adanya hubungan jangka panjang antara variabel makro ekonomi dan harga saham 

yang ada di Ghana. 

Penelitian Acikalin et al. (2008) melakukan investigasi mengenai 

pengaruh antara makro ekonomi yang ada di Turki terhadap pasar saham di 

Istanbul Stock Exchange, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi suatu 

pengaruh jangka panjang yang stabil antara pasar saham di Istanbul Stock 

Exchange dengan variabel makro ekonomi yang diteliti yaitu produk domestik 

bruto, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan neraca transaksi berjalan.  

Gambar 2.3 

Model Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar dan 

Neraca Transaksi Berjalan terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

        Sumber: Acikalin et al. (2008). 

Pilinkus dan Boguslauskas (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh 

hubungan jangka pendek antara pasar saham dan makro ekonomi yang ada di 

Lithuania, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor dari makro ekonomi dapat 

memberikan pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan investor 

dalam melakukan investasi. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah produk domestik bruto, indeks harga konsumen, tingkat 

penawaran uang, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. 
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Peneliti Somoye et al. (2009) melakukan penelitian untuk meneliti 

mengenai faktor yang mempengaruhi harga saham, menggunakan data dari 130 

perusahaan yang terdaftar dalam pasar saham di Nigeria, variabel penelitian yang 

digunakan yaitu pendapatan per saham, dividen perlembar saham, produk 

domestik bruto, tingkat suku bunga kredit, dan nilai tukar mata uang asing. Dalam 

penelitian ini membuktikan bahwa variabel makro ekonomi berpengaruh langsung 

terhadap harga saham yang ada di Nigeria. 

. Penelitian yang dilakukan oleh Filis (2009) meneliti tentang pengaruh 

antara variabel makro ekonomi seperti indeks harga konsumen, tingkat produksi 

industrial serta dampak harga minyak terhadap pasar saham yang ada di Yunani. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi investor dan manager 

keuangan dalam melakukan investasi pada pasar saham di Yunani. 

Maku dan Atanda (2010) meneliti pengaruh faktor makro ekonomi 

terhadap performa pasar saham yang ada di Nigeria periode 1984 dan 2007 

dengan metode long-run analysis, dimana dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel makro ekonomi memberikan kontribusi yang besar terhadap 

perubahan harga saham yang ada di Nigeria. Penelitian ini menggunakan variabel 

makro ekonomi yaitu nilai tukar, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat penawaran 

uang, dan produk domestik bruto sebagai variabel independen.  

Asaolu dan Ogunmuyiwa (2010) melakukan penelitian empiris terhadap 

dampak makro ekonomi pada pasar saham yang ada di Nigeria dengan variabel 

makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian yaitu hutang eksternal, tingkat 
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inflasi, defisit fiskal, nilai tukar, arus modal asing, investasi, dan tingkat produksi 

industrial.  

Al-dini et al. (2011) meneliti tentang pengaruh harga saham yang ada di 

Iran dengan menggunakan variabel rasio keuangan seperti pendapatan perlembar 

saham, dividen perlembar saham, dan harga saham terhadap laba perlembar 

saham. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear fuzzy untuk mengetahui 

hubungan variabel makro ekonomi terhadap harga saham yang ada di Iran. 

Pendapatan perlembar saham memberikan pengaruh terhadap harga saham, ini 

dikarenakan kecenderungan rasio pendapatan perlembar saham yang sering 

digunakan dalam memprediksi harga saham sehingga perubahan rasio ini 

memberikan ketertarikan dari suatu saham perusahaan. 

Gambar 2.4 

Model Pengaruh Pendapatan perlembar Saham, Dividen perlembar Saham, dan 

Harga Saham terhadap Laba perlembar Saham terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Al-dini et al. (2011). 

Azam (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel tingkat 

suku bunga, produk domestik bruto, rasio pembayaran dividen, dan pendapatan 

per saham. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model stock price variation 

model (SPVM) untuk menguji bagaimana dampak dari makro ekonomi dan faktor 

fundamental perusahaan dalam memberikan pengaruh terhadap calon investor 
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untuk melakukan investasi di pasar saham, sehingga investor dengan dana yang 

kecil mampu melakukan investasi dalam pasar saham. 

Gambar 2.5 

Model Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, Rasio 

Pembayaran Dividen, dan Pendapatan per Saham terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Azam (2011). 

Khan et al. (2011) melakukan penelitian mengenai harga saham dengan 

menggunakan variabel independen yaitu rasio retensi, hasil dividen, pendapatan, 

pendapatan per saham, tingkat pengembalian ekuitas. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan sampel 55 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan dividen terhadap harga 

saham yang ada di Karachi Stock Exchange. 

Subeniotis et al. (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara 

indeks harga pasar saham yang ada di EU-12 terhadap makro ekonomi seperti 

permodalan pasar, tingkat produksi industrial, inflasi, dan indikator sentimen 

ekonomi dengan menggunakan analisis data panel. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel makro ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga 

saham. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Shams et al. (2011) meneliti mengenai 

harga saham yang ada di Iran dengan variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, 

rasio harga saham terhadap laba perlembar saham, nilai buku, serta tingkat 

likuiditas. Penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana risiko dari tingkat 

likuiditas perusahaan dalam pengaruhnya terhadap harga saham, dimana dengan 

semakin rendahnya tingkat likuiditas akan memberikan dampak buruk terhadap 

harga saham pada perusahaan. 

Adaramola dan Olegbenga (2011) meneliti mengenai pengaruh indikator 

makro ekonomi terhadap harga saham yang ada di Nigeria, penelitian ini 

menunjukkan bukti empiris bahwa variabel makro ekonomi memberikan dampak 

yang bervariasi pada harga saham di setiap perusahaan individual di Nigeria. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga, nilai tukar, 

harga minyak, tingkat penawaran uang, tingkat inflasi, dan produk domestik bruto 

sebagai variabel independen. 

Gambar 2.6 

Model Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Harga Minyak, Tingkat Penawaran 

Uang, Tingkat Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Adaramola dan Olugbenga (2011). 
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Penelitian Srinivasan (2011) menggunakan teknik multivariate 

cointegration dalam meneliti pengaruh jangka panjang antara National Stock 

Exchange dengan variabel makro ekonomi seperti indeks tingkat produksi 

industrial, tingkat penawaran uang, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan inflasi 

terhadap harga saham.  

Gambar 2.7 

Model Pengaruh Indeks Tingkat Produksi Industrial, Tingkat Penawaran Uang, 

Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Srinivasan (2011). 

Sharma (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh empiris antara 

harga saham yang ada di India terhadap variabel rasio keuangan seperti dividen 

perlembar saham, pendapatan perlembar saham, nilai buku, rasio pembayaran 

dividen, rasio harga saham terhadap laba perlembar saham, ukuran perusahaan, 

dan rasio pendapatan bersih terhadap besarnya dividen yang dibagikan. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perlembar saham serta dividen 

perlembar saham memberikan pengaruh yang besar terhadap harga saham dan hal 

ini membuat beberapa konsultan manajemen perusahaan memberikan saran 

kepada perusahaan untuk melakukan pembagian dividen secara rutin sehingga 

memberikan dampak yang baik untuk harga saham. 
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Gambar 2.8 

Model Pengaruh Dividen perlembar Saham, Pendapatan perlembar Saham, Nilai 

Buku, Rasio Pembayaran Dividen, Rasio Harga Saham terhadap Laba perlembar 

Saham, Ukuran Perusahaan, dan Rasio Pendapatan Bersih terhadap besarnya 

Dividen yang dibagikan terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: Sharma (2011). 

Patel (2012) melakukan penelitian untuk melihat efek dari faktor-faktor 

makro ekonomi terhadap performa pasar saham yang ada di India, variabel yang 

digunakan yaitu tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, indeks tingkat produksi 

industrial, tingkat penawaran uang, harga emas, harga perak, dan harga minyak. 

Peningkatan pada aktivitas ekonomi dan tingkat penawaran uang memberikan 

dampak pada kenaikan harga saham, tetapi sebaliknya peningkatan pada suku 

bunga dan inflasi menyebabkan harga saham mengalami penurunan. Dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dari pemerintah terhadap pergerakan 
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pasar saham sangat besar, dimana dengan meningkatnya makro ekonomi 

memberikan respon cepat terhadap perkembangan harga saham di pasar modal. 

Makan et al. (2012) melakukan penelitian di pasar saham pada indeks 

Bombay stock exchange terhadap variabel makro ekonomi yaitu indeks tingkat 

produksi industrial, indeks harga konsumen, harga minyak, tingkat suku bunga 

pinjaman dalam jangka pendek, harga emas, investasi institusi asing, dan nilai 

tukar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan dan pemerintah 

memberikan kontribusi besar terhadap perilaku investor dalam pengambilan 

investasi. 

 Peneliti Kabajeh et al. (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

melihat pengaruh antara variabel rasio keuangan seperti tingkat pengembalian 

aset, tingkat pengembalian terhadap ekuitas, dan tingkat pengembalian terhadap 

investasi terhadap harga saham yang ada di Amman. 

Gambar 2.9 

Model Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset, Tingkat Pengembalian terhadap 

Ekuitas, dan Tingkat Pengembalian terhadap Investasi terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: Kabajeh et al. (2012). 
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El-Nader dan Alraimony (2012) melakukan penelitian bertujuan untuk 

menginvestigasi mengenai dampak dari faktor makro ekonomi terhadap pasar 

saham yang ada di Amman, variabel yang digunakan yaitu tingkat penawaran 

uang, produk domestik bruto, indeks harga konsumen, nilai tukar, suku bunga 

rata-rata tertimbang pada kredit, dan variabel dummy.  

Gambar 2.10 

Model Pengaruh Tingkat Penawaran Uang, Produk Domestik Bruto, Indeks Harga 

Konsumen, Nilai Tukar, Suku Bunga rata-rata Tertimbang pada Kredit dan 

Variabel Dummy terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: El-Nader dan Alraimony (2012). 

Malhotra dan Tandon (2013) melakukan penelitian terhadap harga pasar 

saham dengan menggunakan data dari National Stock Exchange (NSE) sebanyak 

100 perusahaan, dengan menggunakan variabel nilai buku, dividen perlembar 

saham, tingkat pembagian dividen, pendapatan perlembar saham, rasio 

pendapatan bersih terhadap besarnya dividen yang dibagikan, dan rasio harga 

saham terhadap laba perlembar saham. Penelitian ini menggunakan analisis 

fundamental, dimana analisis fundamental digunakan sebagai salah satu acuan 

Tingkat Penawaran Uang 

Produk Domestik Bruto 

Harga Saham 
Indeks Harga Konsumen 

Nilai Tukar 

Suku Bunga rata-rata 

Tertimbang pada Kredit 

Variabel Dummy 



18 
 

Ferry, Analisis Makro Ekonomi dan Rasio Keuangan terhadap Investasi Harga Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
2015 
UIB Repository©2015 

dalam memprediksi harga saham kedepannya serta mempermudah bagi investor 

dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian yang dilakukan Osisanwo dan Atanda (2012) melakukan 

analisis faktor dari pasar saham terhadap variabel seperti indeks harga konsumen, 

tingkat suku bunga, tingkat penawaran uang, pendapatan asli per modal, dan nilai 

tukar dengan menggunakan metode time series dari data bank sentral di Nigeria.  

Penelitian ini membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi harga saham 

adalah makro ekonomi.  

Gambar 2.11 

Model Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Tingkat Suku Bunga, Tingkat 

Penawaran Uang, Pendapatan Asli per Modal, dan Nilai Tukar terhadap Harga 

Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Osisanwo dan Atanda (2012). 

Din dan Mubasher (2013) melakukan penelitian tentang harga saham 

dengan menggunakan variabel seperti inflasi, nilai tukar, indeks tingkat produksi 

industrial, tingkat penawaran uang, harga emas, dan tingkat suku bunga. Analisis 

tersebut mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara variabel makro 

ekonomi dan harga saham di India. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-

faktor makro ekonomi dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada 
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negara tertentu sehingga dapat memberikan hasil yang berbeda juga pada 

penelitian dan sampel yang digunakan. 

Miseman et al. (2013) melakukan penelitian mengenai dampak dari 

tekanan makro ekonomi terhadap pergerakan pasar saham yang ada di ASEAN, 

dengan variabel makro ekonomi yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu 

tingkat suku bunga, tingkat penawaran uang, produk domestik bruto, dan inflasi. 

Gambar 2.12 

Model Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Penawaran Uang, Produk 

Domestik Bruto, dan Inflasi terhadap Harga Saham 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miseman et al. (2013). 

Forson dan Janrattanagul (2013), melakukan penelitian mengenai 

pengaruh equilibrium jangka panjang antara pasar saham yang ada di Thailand 

terhadap faktor makro ekonomi. Variabel makro ekonomi yang digunakan dalam 

penelitian yaitu tingkat produksi industrial, indeks harga konsumen, tingkat 

penawaran uang, dan suku bunga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh 

kebijakan moneter memberikan pengaruh yang besar terhadap pasar saham yang 

ada di Thailand. 
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Hsieh (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh makro ekonomi 

terhadap pasar saham yang ada di New Zealand, dengan faktor makro ekonomi 

yang menjadi penelitian yaitu produk domestik bruto, tingkat suku bunga, tingkat 

penawaran uang, dan nilai tukar. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

makro ekonomi mempunyai peran penting dalam performa pasar modal. 

Melakukan evaluasi kebijakan yang ada di New Zealand dapat memberikan hasil 

yang lebih cepat dalam perkembangan ekonomi. Sugesti dalam penelitian 

mengatakan bahwa peran pemerintah dalam menanggani regulasi dan politik 

dapat memberikan hasil yang baik terhadap pasar saham, sehingga memberikan 

efek terhadap investor asing untuk mendukung perkembangan pasar saham. 

Kondisi dari ekonomi, performa pasar saham serta keadaan politik suatu 

negara menjadi suatu isu yang penting yang banyak diperbincangkan. Banyak 

penelitian secara langsung maupun tidak langsung telah mengkaitkan 

penelitiannya dengan makro ekonomi dan korelasi yang terjadi pada performa 

pasar saham baik dalam tingkat teoritis maupun empiris. Hal ini memicu Zafar 

(2013) untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh makro ekonomi terhadap 

performa pasar saham yang ada di Pakistan, variabel makro ekonomi yang 

digunakan yaitu pengembangan finansial, tingkat suku bunga, dan aliran 

penanaman modal asing menggunakan data dengan periode pengambilan yaitu 

1988 dan 2008. 
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Malaolu et al. (2013) melakukan penelitian mengenai faktor makro 

ekonomi pada pergerakan harga saham yang ada di Nigeria dengan menggunakan 

engle-granger two step cointegration test dalam menganalisis pengaruh jangka 

panjang dan jangka pendek antara pergerakan harga saham dengan variabel makro 

ekonomi yang diteliti yaitu nilai tukar, tingkat penawaran uang, tingkat suku 

bunga, tingkat inflasi, dan ketidakstabilan politik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Naik (2013) meneliti mengenai hubungan 

antara makro ekonomi seperti tingkat penawaran uang, jumlah produksi industri, 

inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap harga saham yang ada di India. 

Dalam analisis ini membuktikan bahwa variabel makro ekonomi dan indeks harga 

saham mempunyai nilai equilibrium. 

Hunjra et al. (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari 

kebijakan dividen, pendapatan perlembar saham, tingkat pengembalian ekuitas, 

dan pendapatan setelah pajak terhadap harga saham yang ada di Pakistan.  

Gambar 2.13 

Model Pengaruh Kebijakan Dividen, Pendapatan perlembar Saham, Tingkat 

Pengembalian terhadap Ekuitas, dan Pendapatan setelah Pajak terhadap Harga 

Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hunjra et al. (2014). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ullah et al. (2014) meneliti mengenai 

dampak dari faktor makro ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap pasar 

saham yang ada di Pakistan, variabel makro ekonomi yang digunakan adalah nilai 

tukar, indeks harga konsumen, dan tingkat suku bunga. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa meningkatnya nilai tukar dan suku bunga memberikan 

dampak terhadap penurunan pasar modal baik dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek. Sedangkan variabel inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap 

harga saham dalam jangka yang waktu yang panjang maupun jangka pendek.  

Hsing (2014) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh makro 

ekonomi seperti produk domestik bruto, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi 

terhadap harga saham yang ada di Estonia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

dalam mempertahankan pasar saham yang sehat diperlukan kebijakan fiskal dan 

pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

Gambar 2.14 

Model Pengaruh Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi 

terhadap Harga Saham 
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2.2  Variabel dependen 

 Saham secara sederhana dapat diartikan sebagai surat berharga yang 

menunjukkan hak pemodal atau pemegang saham untuk memperoleh bagian dari 

investasi yang dilakukan terhadap suatu organisasi yang menerbitkan 

saham/sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal 

tersebut menjalankan haknya (Husnan, 1998).  

Sharma (2011) menjelaskan tentang harga saham dimana harga saham 

merupakan acuan utama bagi investor dalam melakukan keputusan pengambilan 

investasi. Beberapa teori penelitian menjelaskan bahwa harga saham dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti dividen perlembar saham, pendapatan perlembar 

saham, nilai buku, rasio pembayaran dividen, rasio harga saham terhadap laba 

perlembar saham, ukuran perusahaan, dan rasio pendapatan bersih terhadap 

besarnya dividen yang dibagikan. Dalam hal memprediksi harga saham, 

penggunaan analisis fundamental perusahaan terhadap harga saham sangat 

membantu beberapa pihak seperti perusahaan dan investor dalam pengambilan 

keputusan. 

Khan et al. (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa harga saham 

mempunyai pengaruh yang penting terhadap kondisi perkembangan ekonomi, 

dimana dengan semakin meningkatnya transaksi yang ada pada pasar saham 

menunjukkan bahwa keadaan ekonomi semakin berkembang. Perkembangan 

pasar modal diperkirakan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dimana 

dapat meningkatkan pendapatan pada produk domestik baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 
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Zafar (2013) menjelaskan bahwa salah satu yang mempunyai peran penting 

dalam perkembangan ekonomi suatu negara yaitu pada sektor keuangan. Pasar 

saham sendiri merupakan media bagi penjual dan pembeli untuk melakukan 

kegiatan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku harga saham 

diantaranya seperti kebijakan ekonomi, kinerja pasar saham, dan kondisi politik 

suatu negara turut serta dalam perkembangan harga saham, serta terdapat 

beberapa faktor lain yang menjelaskan mengenai pergerakan harga saham seperti 

faktor fundamental perusahaan dan makro ekonomi. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Inflasi terhadap Harga Saham 

 Inflasi adalah naiknya harga-harga barang komoditi secara umum yang 

disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi 

dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain 

semakin tinggi biaya produksi untuk menghasilkan komoditi, menyebabkan harga 

jual juga menjadi relatif tinggi, sementara disisi lain tingkat pendapatan 

masyarakat relatif tetap maka ini akan menyebabkan inflasi (Putong, 2013). 

 Osisanwo dan Atanda (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

inflasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham yang ada 

di Nigeria. Faktor yang paling mempengaruhi harga saham di Nigeria diantaranya 

faktor fundamental, faktor politik dan ekonomi, perilaku organisasi, serta perilaku 

investor. Sedangkan menurut Adam dan Tweneboah (2008) inflasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan positif terhadap harga saham. 
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Adaramola dan Olugbenga (2011) membuktikan bahwa inflasi mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham, dimana hal ini terjadi 

dikarenakan berbagai faktor fundamental maupun kebijakan perusahaan dalam 

melakukan tindakan terhadap harga saham saat terjadinya inflasi. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Makan et al. (2012), Srinivasan 

(2011), Subeniotis et al. (2011), dan El-Nader dan Alraimony (2012). 

 Naik (2012) menjelaskan bahwa kenaikan inflasi dapat membuat harga 

saham mengalami penurunan, dimana risiko keuangan pasar yang meningkat 

dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa inflasi memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham di 

India. 

2.3.2  Hubungan Suku Bunga terhadap Harga Saham 

 Suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, 

dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang 

diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Karl dan Fair, 2001). 

 Maku dan Atanda (2010) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai suku 

bunga, dimana hasil penelitian membuktikan bahwa suku bunga tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pasar saham, faktor yang paling 

mempengaruh pasar saham yaitu faktor ekonomi, faktor fundamental, dan 

perkembangan ekonomi. 

 Miseman et al. (2013) membuktikan bahwa suku bunga memberikan 

pengaruh signifikan negatif terhadap pasar saham yang ada di ASEAN, hal ini 

disebabkan oleh beberapa kebijakan moneter dan juga keputusan investor dalam 
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melakukan investasi terhadap pasar saham, dimana dengan peningkatan pada suku 

bunga akan mempengaruhi keputusan investor dalam mengalokasikan modal 

terhadap pasar saham. Penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Ullah et al. (2014), Pilinkus dan Boguslauskas (2009), dan Al-

Mutairi dan Al-Omar (2007). 

 Somoye et al. (2009) dalam penelitiannya membuktikan bahwa suku 

bunga memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham, dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa investor lokal lebih memilih untuk tidak 

melakukan investasi pada pasar saham dikarenakan risiko seperti kerugian pada 

konversi nilai tukar pada mata uang yang sangat tinggi. Penelitian tersebut 

konsisten dengan hasil penelitian Adam dan Tweneboah (2008), dan 

Hondroyiannis dan Papapetrou (2001). 

2.3.3  Hubungan Produk Domestik Bruto terhadap Harga Saham 

 Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu 

negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut 

dan warga negara asing (Sukirno, 2002). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Azam (2011) menyatakan bahwa produk 

domestik bruto mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

yang ada di Karachi Stock Exchange.  Hasil penelitian oleh Haque dan Sarwar 

(2012) menunjukkan bahwa produk domestik bruto mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham, dimana dengan peningkatan pada produk 

domestik bruto akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

peningkatan pada performa pasar saham dengan nilai harga saham yang semakin 
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tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan konsisten dengan hasil penelitian oleh 

Adaramola dan Olugbenga (2011), Hsing (2014), dan Somoye et al. (2009). 

 Osisanwo dan Atanda (2012) membuktikan bahwa produk domestik bruto 

memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham, dimana 

terdapat beberapa faktor non makro ekonomi yang mempengaruhi harga saham 

serta faktor lain seperti kecenderungan umum yang dipengaruhi informasi yang 

didapat oleh investor yang mempengaruhi harga saham yang ada di Nigeria. 

2.3.4  Hubungan Rasio Pembayaran Dividen terhadap Harga Saham 

 Sharma (2011) menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen terhadap 

harga saham memberikan pengaruh signifikan positif terhadap harga saham, 

dimana rasio pembayaran dividen merupakan rasio yang menunjukkan persentase 

dari keuntungan bersih setelah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham, semakin besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan akan 

meningkatkan hasil dari rasio pembayaran dividen. Penelitian ini konsisten 

dengan hasil dari penelitian Hunjra et al. (2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Azam (2011) mengungkapkan bahwa rasio 

pembayaran dividen memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap harga 

saham, ini dikarenakan semakin besar nilai dari rasio pembayaran saham akan 

memberikan pengaruh terhadap harga saham perusahaan, sehingga memberikan 

nilai bagi investor dalam melakukan keputusan investasi di harga saham tersebut. 
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2.3.5    Hubungan Rasio Harga Saham terhadap Laba perlembar Saham 

terhadap Harga Saham 

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Dini et al. (2011) membuktikan 

bahwa harga saham terhadap laba perlembar saham memberikan pengaruh yang 

signifikan negatif terhadap harga saham, hasil ini diperkirakan bahwa rasio harga 

saham terhadap laba perlembar saham yang semakin turun akan memberikan 

dampak terhadap peningkatan pada harga saham, dimana semakin rendah nilai 

harga saham terhadap laba perlembar saham menunjukkan bahwa harga saham 

dari perusahaan lebih murah dan menambah minat investor terhadap saham 

tersebut. 

 Penelitian oleh Sharma (2011) menjelaskan bahwa rasio harga saham 

terhadap laba perlembar saham mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham perusahaan. Rasio harga saham terhadap laba perlembar saham 

merupakan rasio yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan suatu profit atau laba, dimana dengan semakin 

besar nilai dari rasio harga saham terhadap laba perlembar saham pada sebuah 

perusahaan maka akan memberikan daya tarik investor terhadap perusahaan 

tersebut. 

 Nirmala et al. (2011) menjelaskan bahwa rasio harga saham terhadap laba 

perlembar saham mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, dimana 

dengan semakin tinggi rasio harga saham terhadap laba perlembar saham 

menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai prospek masa depan yang 

menjanjikan serta memberikan daya tarik terhadap investor untuk melakukan 
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investasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Malhotra 

(2013) dan Gill et al. (2012). 

2.3.6    Hubungan Tingkat Pengembalian terhadap Ekuitas terhadap Harga 

Saham 

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2011) menjelaskan 

bahwa tingkat pengembalian terhadap ekuitas mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap harga saham, hal ini dikarenakan modal yang diinvetasikan 

tidak maksimal terhadap pengembalian keuntungan yang signifikan. Tingkat 

pengembalian ekuitas merupakan rasio perhitungan terhadap pendapatan atas 

modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham ke perusahaan, hubungan positif 

antara harga saham dan tingkat pengembalian ekuitas menunjukkan bahwa 

manajemen perusahaan memanfaatkan secara efisien atas pendanaan yang 

diberikan oleh investor dan memberikan hasil pengembalian yang baik kepada 

investasi yang telah diberikan oleh pemegang saham. Penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Hunjra et al. (2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kabajeh et al. (2012) mengungkapkan 

bahwa tingkat pengembalian terhadap ekuitas mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap harga saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal 

sendiri, semakin tinggi nilai dari tingkat pengembalian terhadap ekuitas 

menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik sehingga memberikan 

dampak terhadap peningkatan pada harga saham. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Model penelitian yang diambil berdasarkan dari dua jurnal yaitu Sharma 

(2011) dan Hsing (2014). Perbedaan dari model penelitian sebelumnya yaitu pada 

pengambilan sampel dan objek penelitian. Objek penelitian ini mengambil data 

dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan variabel 

rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini telah ditambahkan tingkat 

pengembalian terhadap ekuitas. 

Gambar 2.15 

Model Analisis Makro Ekonomi dan Rasio Keuangan 

terhadap Investasi Harga Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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Berdasarkan kerangka hipotesis di atas maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3: Produk domestik bruto memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4: Rasio pembayaran dividen memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H5: Rasio harga saham terhadap laba perlembar saham memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

H6: Tingkat pengembalian terhadap ekuitas memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 


