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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

 1.Signalling Teori 

Menurut Brigham & Houston (2007), signalling teory menyatakan 

tentang bagaimana perusahaan harus menyediakan pelaporan keuangan 

untuk pengguna. Informasi menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan 

manajemen untuk mewujudkan tujuan pemegang saham. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat 

asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan 

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan 

datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak 

luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan 

memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.  

Teori signaling dalam sains komunikasi, digunakan dalam disiplin 

sains akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi pola perilaku 

komunikasi manajer kepada publik. Teori signaling dalam akuntansi salah 

satu fungsinya adalah untuk menilai adanya informasi private, yaitu 

informasi yang perusahaan ketahui namun pihak luar tidak 

mengetahuinya. Dalam pasar modal, pelaku pasar melakukan keputusan 

ekonomi dengan dasar informasi publikasian, pengumuman, konferensi 

pers, dan filling kepada regulator. Dalam hal ini pihak intern perusahaan 

perlu mempublikasikan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan 
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mengenai gejala-gejala ekonomi seperti inflasi, harga minyak dan kurs 

rupiah. Namun demikian, para manajer masih tetap mempunyai informasi 

private yang memuat nilai perusahaan yang sebenarnya, Kurniawati 

(2003).  

 2. Pasar Modal 

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 

swasta, Samsul (2006). Dalam Bab I pasal I UUPM no 8/1995 tentang 

ketentuan umum mendefinisikan bursa umum dan efek sebagai berikut, 

bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, 

Samsul (2006). 

Bursa efek utama adalah sebuah institusi yang mempertemukan 

kekuatan permintaan dan penawaran. Harga perdagangan ditentukan oleh 

mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran. Bila arus penjualan 

(penawaran) tinggi maka akan mengakibatkan harganya turun, sementara 

bila terjadi permintaan yang tinggi maka akan mengakibatkan harga suatu 

efek akan naik. 
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 a. Jenis Pasar Modal 

Menurut Samsul (2006), Pasar modal dapat dikategorikan menjadi 

4 pasar, yaitu : 

(1). Pasar perdana 

Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang 

untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke 

masyarakat umum. Penawaran umum awal ini, yang disebut 

juga dengan initial public offering (IPO). Penawaran ini secara 

resmi telah mengubah status dari perseroan tertutup menjadi 

perseroan terbuka (Tbk). 

(2). Pasar kedua (sekunder) 

Pasar kedua adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek 

antar investor melaui perantara efek. Terbentuknya harga pasar 

oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor ini disebut 

juga dengan istilah order driven market. 

(3) Pasar ketiga 

Pasar ketiga adalah sarana transaksi jual-beli efek antara 

market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market 

maker. Investor dapat memilih market maker  yang memberi 

harga terbaik. Para market maker ini akan bersaing dalam 

menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan 

oleh lebih dari satu market maker. 
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(4) Pasar keempat 

Pasar keempat adalah sarana transaksi jual-beli antara investor 

jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Transaksi 

dilakukan secara tatap muka antara investor beli dan investor 

jual untuk saham. Pasar keempat ini hanya dilaksanakan oleh 

para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi 

dari pada jika dilakukan di pasar sekunder. 

 3. Pengertian Saham 

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya 

disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder), 

Samsul (2006). Pemegang saham memiliki klaim atas perusahaan. Klaim 

tersebut dapat berupa klaim atas pendapatan, asset perusahaan, dan berhak 

hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan 

yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan 

perusahaan ketika memutuskan untuk mencari dana atau tambahan modal 

untuk perusahaan. Saham adalah instrument investasi yang sering dipilih 

karena saham mampu menghasilkan keuntungan yang menarik. 

 a. Jenis Saham 

 Menurut Samsul (2006), Saham dibedakan menjadi 2: 

a. Saham Preferen (preferred stock) 

Adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk 

menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif 
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adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada 

suatu tahun yang mengalami kerugian,  

b. Saham Biasa (common stock) 

Adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian 

saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka 

pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. 

Penghitungan indeks harga saham didasarkan pada harga saham 

biasa. Hanya pemegang saham biasa yang mempunyai suara 

dalam RUPS. 

 4.  Definisi IHSG 

Investor dalam menilai kinerja saham yang diperdagangkan 

tentunya membutuhkan suatu indeks  yang menggambarkan kinerja pasar 

modal secara umum. Perdagangan saham tercermin dalam suatu indeks 

yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks harga saham 

merupakan ringkasan dari dampak simultan dan kompleks atas berbagai 

macam faktor yang berpengaruh, terutama fenomena-fenomena ekonomi, 

Widoatmodjo (2016). 

a. Indeks Sektoral 

Indeks sektoral BEI adalah sub indeks dari IHSG. Semua emiten yang 

tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor menurut 

klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang diberi nama 

JASICA (Jakarta Industrial Classification) Kesembilan sektor 

tersebut adalah: 
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1) Sektor-sektor Primer (Ekstraktif) 

a) Sektor 1 : Pertanian 

b) Sektor 2 : Pertambangan 

2) Sektor-sektor Sekunder (Industri Pengolahan / Manufaktur) 

a) Sektor 3 : Industri Dasar dan Kimia 

b) Sektor 4 : Aneka Industri 

c) Sektor 5 : Industri Barang Konsumsi 

3) . Sektor-sektor Tersier (Industri Jasa / Non-manufaktur) 

a) Sektor 6 : Properti dan Real Estate 

b) Sektor 7 : Transportasi dan Infrastruktur 

c) Sektor 8 : Keuangan 

d) Sektor 9 : Perdagangan, Jasa dan Investasi 

Selain sembilan sektor tersebut di atas, BEI juga menghitung 

indeks industri manufaktur (industri pengolahan) yang 

merupakangabungan dari emiten-emiten yang terklasifikasikan dalam 

sektor 3, sektor 4 dan sektor 5. 

 5. Harga Minyak Dunia 

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010) harga adalah Jumlah 

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Maka 

dari definisi harga diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

harga minyak dunia adalah jumlah uang yang dibebankan kepada 

konsumen untuk mendapat pelayanan atau manfaat dari minyak tersebut. 
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Dalam melakukan usaha, perusahaan manufaktur membutuhkan 

minyak untuk menjalankan proses produksi. Minyak tersebut bisa 

digunakan untuk menjalankan mesin-mesin produksi, dan bahan bakar 

kendaraan operasional. Minyak mentah sebagai sumber energi dalam 

proses produksi, akan mampu mempengaruhi pergerakan harga saham 

selain melalui harga minyak yang menentukan biaya produksi, harga 

minyak mentah sebagai komoditas investasi dapat mempengaruhi 

keinginan investor untuk berinvestasi pada komoditas ini, Kowanda, dkk, 

(2015). 

Untuk mengetahui harga minyak dunia, saat ini ada dua patokan 

yang sering digunakan. Standar yang pertama adalah Brent atau Brent 

Crude, yaitu nilai standarisasi minyak bumi yang bersumber dari laut utara 

(negara-negara Eropa). Standar yang kedua adalah WTI atau West Texas 

Intermediate, merupakan standar minyak bumi yang diproduksi di Texas 

(Amerika Serikat).  

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam 

konferensi pers di Kementerian ESDM, penentuan harga minyak di 

Indonesia selama 9 tahun membuat harga bahan bakar di Indonesia jauh 

berbeda dengan harga minyak dunia lainnya. Maka dari itu formula dari 

penentuan harga minyak di Indonesia akan mengubah formula dengan 

mengacu pada Dated Brent, www.esdm.go.id (2016). 
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 6. Kurs Rupiah 

Kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang 

disepakati penduduk dua negara untuk saling melakukan perdagangan, 

Mankiw (2003). Kurs rupiah terhadap dollar Amerika dapat didefinisikan 

dollar Amerika apabila ditukar dengan Rupiah atau harga dollar Amerika 

dalam satuan Rupiah. Dalam hal ini Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika 

adalah harga rupiah per 1 US$. 

7. Inflasi 

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat tendensi kenaikan 

harga umum secara terus menerus, maksudnya adalah kenaikan harga yang 

meliputi semua barang dan proses kenaikan harga itu berjalan secara 

sinambung (continue), Irawan dan Suparmoko (1996). Inflasi ini dapat 

terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang-barang lebih besar 

daripada jumlah yang tersedia di masyarakat sehingga terjadi kenaikan 

harga barang. 

a. Penggolongan inflasi 

Berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, Boediono (2001), 

yaitu : 

a) Demand Pull Inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu 

kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap 

komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. 

b) Cost Pull Inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesemya 

kurva agregat penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang 
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menyebabkan kurva agregat penawaran bergeser adalah 

meningkatnya harga-harga faktor produksi (baik yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri) di pasar, sehingga menaikkan 

harga komoditi dipasar. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel Hasil 

1. Suramaya 

Suci Kewal 

(2012) 

Inflasi, Suku 

Bunga, Kurs, PDB, 

IHSG 

Tingkat inflasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap IHSG, sedangkan 

kurs rupiah berpengaruh 

negatif   dan signifikan 

terhadap IHSG. 

2. Hismendi, 

Abubakar 

Hamzah, 

Said 

Musnadi 

(2013) 

Nilai Tukar, SBI, 

Inflasi, GDP, dan 

IHSG 

Nilai tukar berpengaruh 

signifikan, sedangkan inflasi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap pergerakan 

IHSG 

3. Reni Wijaya 

(2013) 

Inflasi ,Suku 

bunga, Nilai tukar, 

Jumlah uang 

beredar, dan IHSG 

Nilai tukar berpengaruh negatif 

signifikan  

4. Yuni Appa 

(2014) 

Inflasi, nilai tukar 

Rp/US $, IHSG 

inflasi Indeks Harga 

Konsumen (IHK) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap IHSG Sedangkan kurs 

rupiah/dolar Amerika 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan (IHSG) 
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5. Septian 

Prima 

Rusbariand, 

dkk (2012) 

Inflasi, Harga 

minyak dunia, 

Harga emas dunia, 

kurs Rupiah, JII 

Tingkat inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan, Harga 

minyak dunia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

JII, Kurs rupiah berpengaruh 

negatif dan signifikan di Bursa 

Efek 

6 Sylvia 

Handiani 

(2014) 

Harga Emas Dunia, 

Harga Minyak 

Dunia, Nilai Tukar 

Dollar Amerika / 

Rupiah, IHSG 

Harga Minyak,  Nilai Tukar 

US$/IDR berpengaruh secara 

positif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan pada periode 

2008-2013 

7. Ria Astuti, 

dkk   (2013) 

SBI, Kurs, Inflasi, 

Indeks Bursa 

Internasional, 

IHSG 

Nilai Tukar (Kurs) Rupiah 

berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), 

Inflasi tidak berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) 

 

8. Muh. Halim 

Palatte, 

Akbar 

(2014) 

Nilai Tukar Mata 

Uang, Tingkat 

Suku Bunga, IHSG 

 
Nilai Tukar Mata Uang 

berpengaruh signifikan 

terhadap perkembangan Indeks 

Harga Saham Gabungan, 

9 
Kowanda, 

dkk (2014) 

 

IHSG, Nilai tukar 

EUR/USD, 

IndeksDJIA, 

Indeks FTSE 100, 

Indeks NIKKEI 225, 

Indeks SSEC, 

STI, 

Indeks SET, 

Indeks KLSE, 

Harga Emas Dunia, 

Harga Minyak 

mentah 

Minyak Mentah berimplikasi 

Negatif 
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Penelitian Yang dilakukan Hismendi (2013), mengenai Analisis Pengaruh 

Nilai Tukar, SBI, Inflasi dan Pertumbuhan GDP Terhadap Pergerakan Indeks 

Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Menyimpulkan bahwa nilai 

tukar, suku bunga SBI dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan, sedangkan 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pergerakan IHSG.  

Penelitian Kewal (2012), mengenai Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, 

dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini 

menemukan bahwa tingkatinflasi, suku bunga SBI dan pertumbuhan PDBtidak 

memiliki pengaruh yang signifikanterhadap IHSG, sedangkan kurs 

rupiahberpengaruh negatif dan signifikan terhadapIHSG. 

Penelitian Wijaya (2013), mengenai Pengaruh Fundamental Ekonomi 

Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indonesia 

Periode 2002-2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai tukar 

berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG periode 2002-2012. Sedangkan 

variabel inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredarar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

Penelitian yang dilakukan Appa (2014), dengan judul Pengaruh Inflasi dan 

Kurs Rupiah/Dollar Amerika Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneneliti menyimpulkan bahwa inflasi indeks harga 

konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan di bursa efek Indonesia. Sedangkan kurs rupiah/dolar Amerika 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG). 
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Penelitian Rusbariand (2012), mengenai Analisis Pengaruh Tingkat 

Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, dan Kurs Rupiah Terhadap 

Pergerakan Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menemukan bahwa tingkat inflasi, Kurs rupiah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap JII selama periode penelitian. Harga minyak dunia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap JII selama periode penelitian. Harga Emas dunia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap JII di BEI. 

Penelitian yang dilakukan Handiani (2014), mengenai Pengaruh Harga 

Emas Dunia, Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah 

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Periode 2008-2013. Penelitian ini 

menemukan bahwa, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar 

USD/IDR berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada 

periode 2008-2013. 

Penelitian Astuti (2013), mengenai Analisis Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga (SBI), Nilai Tukar (KURS) Rupiah, Inflasi, dan Indeks Bursa Internasional 

Terhadap IHSG, Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Tingkat Suku 

Bunga (SBI), Nilai Tukar (KURS) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),  Sementara itu Indeks 

Nikkei 225 dan Indeks Hang Seng menunjukkan pengaruh yang positif terhadap 

IHSG. 

Penelitian Palette dan Akbar (2014), mengenai Pengaruh Nilai Tukar Mata 

Uang dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Indeks Harga Saham 
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Gabungan di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. Peneliti menyimpulkan 

Nilai Tukar Mata Uang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Indeks 

Harga Saham Gabungan. Sedangkan Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Penelitian Kowanda (2014), dengan judul Pengaruh Bursa Saham Global, 

Asean, dan Harga Komoditas Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, dan Nilai 

Tukar EUR/USD. Peneliti menyimpulkan bahwa variabel DJIA, NIKKEI, SSE, 

STI,dan Minyak mentah berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dimana, Nikkei, 

SSEC, danMinyak Mentah berimplikasi Negatif. Sementara itu, variabel FTSE 

100, SSEC, NIKKEI,Emas, dan Minyak Mentah berpengaruh signifikan terhadap 

EUR/USD. 

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama menganalisis 

pengaruh variabel makro ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang adalah variabel dan periode penelitiannya. Pada 

penelitian ini variabel dependennya adala indeks saham sektor manufaktur, selain 

itu periode yang diteliti adalah dari tahun Januari 2011 – Desember 2015. 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh harga minyak dunia terhadap indeks saham sektor manufaktur 

di BEI 

Naiknya harga minyak akan berdampak pada dunia usaha. Dampak 

tersebut dapat dirasakan dengan naiknya biaya produksi sehingga 

meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan 
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harga pokok produksi antara lain meningkatnya biaya bahan baku, biaya 

angkut, serta kenaikan upah karyawan, yang pada akhirnya menaikan 

harga jual produk dan menurunkan keuntungan perusahaan. Industri yang 

paling terpukul atas kenaikan harga minyak dunia adalah pada sektor 

manufaktur. 

2.Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap indeks saham sektor manufaktur di 

BEI  

Bagi investor depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan bahwa 

prospek perekonomian Indonesia sedang kurang baik.. Dampak 

merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar memungkinkan berdampak 

negatif terhadap pasar modal, mengingat sebagian besar perusahaan yang 

go-publik di BEI mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta 

asing, Hismendi (2013). 

3. Pengaruh inflasi terhadap indeks saham sektor manufaktur di BEI. 

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga umum barang dan jasa 

meningkat secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan 

inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar 

modal. Kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat 

terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan tingkat penjualan mengalami penurunan, yang pada 

akhirnya menurunkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan 

laba perusahaan ini juga terjadi karena inflasi meningkatkan pendapatan 

dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari 
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peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka 

profitabilitas perusahaan akan turun. Penurunan laba suatu perusahaan 

menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan 

tersebut. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, turunnya 

minat investor tercermin pada turunnya harga saham tersebut. Turunnya 

harga saham suatu perusahaan yang tercatat di bursa efek ini akan 

mendorong penurunan IHSG di BEI. 

 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

D.  Pengembangan Hipotesis 

1. Harga minyak merupakan komponen strategis dalam perekonomian 

suatu negara. Apabila harga minyak dunia naik, maka akan sangat 

mempengaruhi investasi yang ada di Indonesia. Kenaikan harga minyak 

dunia dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan diluar sektor 

pertambangan di BEI, seperti sektor infrastruktur dan sektor konsumsi 
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yang menggunakan minyak dalam proses produksinya. Penelitian yang 

dilakukan Kowanda (2014), menunjukan bahwa harga minyak memiliki 

pengaruh negatif terhadap IHSG. 

H1: Harga minyak dunia berpengaruh negatif terhadap indeks 

saham sektor manufaktur di BEI 

2. Nilai tukar yang melonjak secara drastis tak terkendali akan 

menyebabkan kesulitan pada dunia usaha terutama bagi mereka yang 

mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Penelitian yang dilakukan 

Kewal (2012), kurs rupiah mempunyai pengaruh negatif terhadap IHSG; 

Astuti (2013),nilai tukar Rupiah mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap IHSG. 

H2: Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap indeks saham 

sektor manufaktur di BEI 

3. Kenaikan harga secara umum akan menyebabkan bertambahnya 

permintaan uang untuk transaksi, sehingga akan menaikan suku bunga. 

Hal ini akan menghambat investasi dan akan menguatkan tekanan inflasi, 

Divianto (2013). Apabila terjadi kenaikan inflasi terus menerus tanpa 

diimbangi dengan pendapatan masyarakat, maka akan mengakibatkan 

daya beli masyarakat menurun, dan akan berakibat pula pada 

kemampuan masyarakat untuk berinvestasi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rusbariand (2012), inflasi berpengaruh negatif terhadap JII di Bursa 

Efek Indonesia; Appa (2014), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 
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berpengaruh negatif terhadap IHSG; Astuti (2013), Inflasi mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap IHSG. 

H3: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap indeks saham 

sektor manufaktur di BEI 
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