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ABSTRAK 

ASHARI RAMADHAN. 2011. 8323118250. Analisis Pengaruh Tingkat Bunga 
Deposito Terhadap Harga Saham Bank Swasta Periode 2009-2013. Program Studi 
DII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga 
deposito terhada harga saham bank swasta yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data sekunder dengan analisis regresi sederhana dan korelasi 
product moment. Dalam penelitian ini variabel X adalah suku bunga deposito 
sedangkan variabel Y adalah  harga saham. 

 Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa suku bunga 
deposito berhubungan negatif terhadap harga saham bank swasta tahun 2009-2013. 
Yang berarti bahwa setiap kenaikan suku bunga deposito akan menurunkan harga 
saham. 

 

Kata Kunci : Tingkat Bunga Deposito, Harga Saham 
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ABSTRAK 

ASHARI RAMADHAN. 2011. 8323118250. Analisis Pengaruh Tingkat Bunga 

Deposito Terhadap Harga Saham Bank Swasta Periode 2009-2013. Program Studi 

DII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 This research has a purpose to analyse the effect of time deposit to stock price 
of private bank listed in IDX on 2009-2013. Method applied in this research is 
quantitative to secondary data by using simple regression and product moment 
correlation. In this research used variabel X as time deposits and variabel Y as stocks 
price. 

 From the result of this study, that time deposit interest  have a negative effect 
on stock price of private bank 2009-2013. It means that the  increasing of time 
deposits effected the decreasing of stocks price. 
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