
 

ABSTRAK 

ADINDA REGITA CAHYANI “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga 

Terhadap Harga Saham. (Studi pada Perushaan Sektor Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2013-2017)” 

 Situasi moneter dan pergerakan variabel makro ekonomi adalah hal yang 

harus diperhatikan seorang investor dalam melakukan aktivitas perdagangan saham 

disuatu negara. Keadaan ekonomi dan fluktuasi variabel makro dalam suatu negara 

dapat mempengaruhi harga saham. Termasuk dalam sector pertambangan. Perushaan 

pertambangan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan industri 

pertambangan, mulai dari prosfek, sekplorasi, evaluasi, pencairan, penambangan 

(penggalian), pengolahan,pemurnian,pengangkutan dan pemasaran bahan galian 

(mineral,batubara, panas bumi, migas). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi dan suku bunga 

terhadap harga saham. Analisis 12 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.  

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lain dan berbeda 

pula dari satu negara ke negara lain Sukirno (2008: 14). Suku Bunga adalah biaya 

pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut biasanya 

dinyatakan dalam presentase (Mishkin, 2008). Saham adalah sertifikat yang 

menunjukan bukti kepemiikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak 

klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan Rusdian (2008:68). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriftif 

dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian digunakan dengan 

menggunakan data sekunder. Populasi  dalam penelitian ini adalah perushaan sektor 

Pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Mtode pengambilan 

sampel digunakan dengan metode Purposive Sampling. Adapun data yang digunakan 

adalah yang digunakan adalah metode uji t dan f. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Kemudian Tingkat Suku Bunga 

secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan secara simultan Inflasi dan Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap harga saham.  

Kata kunci: Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Harga Saham 


