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ABSTRAK 

Pada setiap instrumen investasi, tentu 

seorang investor sadar akan adanya potensi 

risiko disetiap investasinya, meskipun 

tingkatannya berbeda antar investasi satu 

dengan yang lain. Berkaitan dengan klasifikasi 

sembilan sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

setiap sektor memiliki karakteristik-

karakteristik tersendiri meliputi return dan 

risikonya. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh suku bunga, 

volume perdagangan, nilai tukar uang, harga 

emas, harga minyak terhadap return saham 

sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan metode 

dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Periode penelitian dilakukan mulai 

dari tahun 2010-2014. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah suku bunga (X1), volume perdagangan 

(X2), nilai tukar uang (X3), harga emas (X4), 

harga minyak (X5) dan return saham (Y) 

sebagai variabel terikat. Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Dari 46 

populasi perusahaan properti yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia didapat sebanyak 21 

perusahaan sampel. Analisa data menggunakan 

bantuan program SPSS for windows versi 20. 

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji 

statistik secara simultan (uji F) dan uji statistik 

secara parsial (uji t) dengan taraf signifikan α = 

5%.  

 Hasil uji secara parsial (uji t) 

menunjukkan bahwa variabel nilai tukar uang, 

harga emas, dan harga minyak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham 

dengan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar 0,010; 0,012; 0,019. Sedangkan 

variabel suku bunga dan volume perdagangan 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hasil uji secara 

simultan (uji F) menunjukkan varibel bebas 

suku bunga, volume perdagangan, nilai tukar 

uang, harga emas, harga minyak secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. Dengan nilai 

koefisien sebesar 0, 140 yang berarti variabel 

bebas mampu menjelaskan variasi perubahan 

variabel terikat sebesar 14% dan sisanya 

sebesar 86% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. 

 

Kata Kunci: Suku Bunga, Volume Perdagangan, Nilai Tukar Uang, Harga Emas, Harga 

Minyak, dan Return Saham  
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I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

Rupiah pada tahun 2013 dikutip dari laporan keuangan Bank Indonesia (BI) 

dari website www.bi.go.id berada dalam tren melemah akibat kinerja Neraca 

Pembayaran Indonesia yang menurun. Salah satu kebijakan yang ditempuh 

pemerintah untuk mengurangi gejolak nilai tukar tersebut dengan menaikkan tingkat 

suku bunga melalui instrument Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selanjutnya diikuti 

oleh kenaikan suku bunga Bank komersial pemerintah maupun swasta. 

Perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham di pasar modal 

merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pelaku pasar 

yaitu investor. Naiknya volume perdagangan merupakan kenaikan aktivitas jual beli 

oleh para investor di bursa. 

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas risiko. 

Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung 

naik dan stabil. Sangat jarang sekali harga emas turun. 

Kenaikan harga minyak dunia tentu saja sangat mempengaruhi kenaikan 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) selalu mempunyai akibat langsung terutama kepada semua sektor 

ekonomi yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Suku 

Bunga, Volume Perdagangan, Nilai Tukar Uang, Harga Emas dan Harga Minyak 

terhadap Return Saham Sektor Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2014.” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Semakin banyaknya perusahaan yang sudah go public menuntut investor untuk 

semakin jeli dalam melakukan investasi. 

2. Perusahaan properti mana yang sebaiknya dipilih oleh investor agar 

mendapatkan return yang tinggi atas investasinya. 

3. Investasi pada saham tidak terlepas dari risiko yang berkaitan dengan 

ketidakpastian tingkat return investasi. 

4. Banyaknya teknik analisis yang dihadapi investor dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

http://www.bi.go.id/
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh suku bunga, volume 

perdagangan, nilai tukar uang, harga emas dan harga minyak terhadap return saham 

pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?  

2. Bagaimana pengaruh volume perdagangan terhadap return saham sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?  

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar uang terhadap return saham sektor properti di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?  

4. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap return saham sektor properti di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014?  

5. Bagaimana pengaruh harga minyak terhadap return saham sektor properti di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014? 

6. Bagaimana pengaruh suku bunga, volume perdagangan, nilai tukar uang, harga 

emas dan harga minyak secara bersama-sama terhadap return saham sektor 

properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga terhadap return saham 

sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh volume perdagangan saham terhadap 

return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar Rupiah/US Dollar terhadap 

return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga emas terhadap return saham 

sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga minyak terhadap return saham 

sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga, volume perdagangan, nilai 

tukar Rupiah/US Dollar, harga emas dan harga minyak secara bersama-sama 
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terhadap return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Praktis 

a. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal 

dengan melihat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menganalisis 

return saham. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi 

bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam 

rangka untuk meningkatkan return saham perusahaan. Sehingga akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 

2. Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan praktis di samping 

mengetahui teori yang telah diterima di bangku kuliah serta menambah 

wawasan peneliti tentang karya tulis ilmiah. 

b. Bagi Lembaga 

Sebagai perbendaharaan karya ilmiah bagi pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya return saham. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah return saham 

(Y). Sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah suku bunga (X1), volume 

perdagangan (X2), nilai tukar rupiah (X3), harga emas (X4) dan harga minyak 

(X5). 

2. Definisi Operasional Variabel 

Perhitungan return saham dalam penelitian ini diperoleh dari alamat 

website www.idx.co.id. Data suku bunga SBI dalam penelitian ini menggunakan 

data perkembangan suku bunga SBI bulanan selama periode Januari 2010 

http://www.idx.co.id/


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

GEA CAHYAULIA | 11.1.02.01.0075 
EKONOMI - AKUNTANSI 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 8|| 

 

sampai Desember 2014 yang diperoleh dari alamat website www.bi.go.id. Untuk 

data volume perdagangan diperoleh dari alamat website www.idx.co.id. 

Sedangkan variabel nilai tukar uang diukur dengan menggunakan kurs tengah 

Rupiah terhadap US $ di Bank Indonesia yang diperoleh dari alamat website 

www.bi.go.id. 

Data harga emas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata 

harga emas bulanan selama periode Januari 2010 sampai Desember 2014 yang 

diperoleh dari alamat website www.kitco.com. Dan data harga minyak yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data perkembangan harga minyak selama 

periode Januari 2010 sampai Desember 2014 yang diperoleh dari alamat website 

www.eia.gov  

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. 

Penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan 

angka-angka.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang 

didapatkan dengan cara browsing. Waktu penelitian ini secara keseluruhan 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung dari April 2015 sampai dengan bulan 

September 2015. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti di BEI yaitu 

sebanyak 46 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 21 (dua puluh satu) perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

lapangan (file research) dan studi kepustakaan (library research). 

  

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.kitco.com/
http://www.eia.gov/
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011: 160) “Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal.” 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2005: 91) “Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau tidak.” 

c. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk 

mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-

Watson (DW test). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik 

scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk 

pola tertentu, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

dan model regresi layak digunakan. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2007: 90): 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

3. Koefisien Determinasi 

Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Besarnya 

koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin mendekati 0, maka 

semakin kecil pula. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu, maka 

sebaliknya. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Menurut Ghozali (2009: 17) “Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.” 

b. Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2009: 16) “Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependen.” 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi Hasil Analisis 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Data memiliki puncak tepat di tengah-tengah titik nol membagi 2 

sama besar dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, serta data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Nilai Tolerance sebesar 0,241; 0,988; 0,749; 0,202; dan 0,731 yang 

lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 4,146; 1,012; 1,335; 4,963; dan 1,368 

yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada 

masalah multikolinieritas. 

c. Uji Autokolerasi 

Nilai du < d < 4 - du atau 1,7827 < 2,206 < 2,2173 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Ini 

menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Hasil analisis regresi linier berganda 

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu 

Y = 98,780 - 3,536 Suku Bunga - 149 Volume Perdagangan - 6,429 Nilai Tukar 

Uang - 6,029 Harga Emas + 2,270 Harga Minyak + e 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Return Saham 

Nilai suku bunga lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,129 > 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap 

return saham.  

2. Pengaruh Volume Perdagangan terhadap Return Saham 

Nilai volume perdagangan lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,144 > 

0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel volume perdagangan tidak berpengaruh 

terhadap return saham.  

3. Pengaruh Nilai Tukar Uang terhadap Return Saham 

Nilai tukar uang lebih kecil dari taraf signifikasi yaitu 0,010 < 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan variabel nilai tukar uang berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

4. Pengaruh Harga Emas terhadap Return Saham 

Nilai harga emas lebih kecil dari taraf signifikasi yaitu 0,012 < 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan variabel harga emas berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

5. Pengaruh Harga Minyak terhadap Return Saham 

Nilai harga minyak lebih kecil dari taraf signifikasi yaitu 0,019 < 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan variabel harga minyak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

6. Pengaruh Suku Bunga, Volume Perdagangan, Nilai Tukar Uang, Harga Emas, 

dan Harga Minyak terhadap Return Saham 

Nilai signifikan Uji F sebesar 0,010 yang artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan 

variabel suku bunga, volume perdagangan, nilai tukar uang, harga emas dan 

harga minyak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
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C. Kesimpulan 

1. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham pada sektor 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.  

2. Volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham pada sektor 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.  

3. Nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap return saham pada sektor 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Harga emas berpengaruh signifikan terhadap return saham pada sektor properti 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Harga minyak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada sektor 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.  

6. Secara bersama-sama varibel suku bunga, volume perdagangan, nilai tukar uang, 

harga emas, dan harga minyak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Selain itu juga dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel 4.10 sebesar 0,140 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 14,0% variasi return saham dapat dijelaskan 

oleh variasi dari kelima variabel bebas yaitu suku bunga, volume perdagangan, 

nilai tukar uang, harga emas, dan harga minyak. Sedangkan sisanya sebesar 86% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi 

penelitian ini. 
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