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Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi,
Kurs Rupiah terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
regresi berganda yang dilakukan dengan SPSS 16. Salah satu syarat untuk melakukan uji analisis berganda
perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar persamaan regresi yang dihasilkan bersifat
BLUE; Best, Linear, Unbiased, Estimator). Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji
koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2003-2012 untuk
setiap variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sbi, Inflasi, Kurs
Rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh terhadap IHSG. Sedangkan secara simultan seluruh
variabel berpengaruh terhadap IHSG. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R square adalah 16,8% Ini
berarti 16,80 % pergerakan IHSG dapat diprediksi dari pergerakan ketujuh variabel independen tersebut.
Kata kunci : IHSG, makro ekonomi, Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Kurs Rupiah terhadap dollar

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perekonomian indonesia pada tahun 2013 menunjukan
pertumbuhan yang stabil, bahkan ada kemungkinan
lebih berkembang dari pada tahun – tahun
sebelumnya. Menurut Cyrillus Harinowo, yang
menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa
tumbuh sampai dengan 7% pada tahun 2013. Lebih
tinggi dari target pemerintah di kisaran 6,3-6,7%, dan
prediksi Bank Indonesia sebesar 6,5%, begitu juga
International Monetery Fund (IMF)
yang
memprediksi
sebesar
6,3%
http://www.infobanknews.com/2012/10/ekonomiindonesia-bisa-tumbuh-7%-pada-2013/, (2 Maret
2013).Perkembangan tersebut juga seiring sejalan
dengan perkembangan di bursa saham, salah satunya
adalah bursa saham indonesia tidak kalah
mengembirakan. Hal tersebut terlihat data tahun
sepanjang 2012, dan juga data historis saham.
Berikut ini adalah data mengenai Indeks Harga
Saham Gabungan 2003-2012, seperti tercermin dalam
Tabel 1.1. Perkembangan Indeks Harga Saham
Gabungan 2003-2012 sebagai berikut:
Tabel 1
Perkembangan IHSG 2003-2012
IHSG
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RATAR2003-2012
388,44 691,9 1000,23 1162,64 1805,52 2745,83 1355,41 2534,36 3703,51 3821,99

1920,983

Sumber: www.yahoo.finance diakses pada 19 Juli
2013 Jam 11.35. dan Olahan Data Penulis
Berdasarkan Tabel 4.1. Perkembangan Indeks
Harga Saham Gabungan 2003-2012, bahwa; pada
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tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 Indeks Harga
Saham Gabungan lebih tinggi dari pada rata-rata
Indeks Harga Saham Gabungan selama 10 tahun
terakhir yakni 1920,983. Sedangkan pada tahun 2003,
2004, 2005,2006,2007, dan 2009 Indeks Harga Saham
Gabungan lebih rendah dari rata-rata Indeks Harga
Saham Gabungan selama 10 tahun terakhir yakni
1920,983. Sedangkan nilai tertinggi Indeks Harga
Saham Gabungan dalam kurun waktu 2003 – 2012
adalah pada tahun 2012 yakni mencapai 3821,99.
Sedangkan nilai terendah
Indeks Harga Saham
Gabungan dalam kurun waktu 2003 – 2012 adalah
pada tahun 2012 yakni mencapai 388,44.
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan
2003-2012 dapat kita lihat dalam Gambar 4.1. sebagai
berikut:

Gambar 1
Perkembangan IHSG 2003-2012
Sumber: www.yahoo.finance diakses pada 19 Juli
2013 Jam 11.35. dan Olahan Data Penulis
Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa
indeks saham gabungan atau Indeks Harga Saham
Gabungan dari 7/1/1997 sampai dengan 3/1/2013
mengalami pertumbuhan 554,84%, atau kurang lebih
39,60 % setiap tahunnya.
Hal tersebut berarti
investasi mempunyai return secara kumulatif yang
cukup tinggi.Rata-rata pertumbuhan tersebut lebih
tinggi jika dibandingkan dengan Perkembangan saham
di Bursa Efek Indonesia BEI selama 2012.Sejak
Januari 2012 hingga 27 Desember 2012, IHSG hanya
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mengalami kenaikan dari posisi Desember 2011
sebesar 3.821,992 menjadi 4.281,86 per akhir
Desember 2012, mencatat kenaikan atau ditutup
menguat 12,03 persen.
Menurut Cheng (1997), dalam melakukan
pemilihan investasi di pasar modal dipengaruhi oleh
informasi fundamental dan teknikal. Informasi
fundamental adalah informasi kinerja dan kondisi
internalperusahaan yang cenderung dapat
dikontrol, sedangkan informasi teknikal adalah
informasi kondisi makro seperti tingkat pergerakan
suku bunga, nilai tukar mata uang, inflasi, indeks saham di
asar dunia, kondisi keamanan dan politik.
Informasi teknikal sering digunakan sebagai dasar
analisis pasar modal. Jika kondisi atau indikator
makro ekonomi mendatang diperkirakan jelek,
maka kemungkinan besar refleksi indeks harga harga
saham menurun, demikian sebaliknya (Ang, 1997).
Hermanto dan Manurung (2000) dalam
penelitiannya tentang pengaruh varibel makro,
investor, dan bursa yang telah maju terhadap indeks
BEI mengungkapkan bahwa semua variabel
tersebut positif berpengaruh terhadap IHSG, dan
masih banyak para peneliti yang mengkaji yang
berkaitan dengan persoalan-perosalan di atas.
Graham Smith (2001) dalam penelitiannya
yang berjudul“The Price Of Gold And Stock Price
Indices For The United States” menunjukkan bahwa
harga emas dunia mempunyai pengaruh yang negatif
terhadap pergerakan indeks harga saham di Amerika
Serikat.
Penelitian yang dilakukan oleh Gary Twite
(2002) dengan judul “Gold Prices, Exchange Rates,
Gold Stocks and the Gold Premium”, menemukan
hasil bahwa emas merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi secara positif pergerakan
indeks
saham di Australia.
Soebagyo dan Endah Heni (2003) meneliti
tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
IHSG. Hasilnya dari semua variabel yang digunakan
yaitu, variabel jumlah uang beredar, inflasi, suku
bunga SBI secara individu berpengaruh terhadap
IHSG.Hanya variabel kurs terhadap Dollar
Amerika yang tidak berpengaruh.
Penelitian Ben S Bernanke dan Kenneth N.
Kuttner (2003) menunjukkan bahwa tingkat suku
bunga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
pergerakan pasar modal Amerika Serikat.
Maysami, R.C., Howe, L.C., & Hamzah, M.A
(2004) melakukan kajian mengenai hubungan antara
variable makro ekonomi dengan indeks harga
saham bidang keuangan, properti dan perhotelan Hasil
penelitian tersebut adalah bahwa variable makro dan
aktivitas riil berpengaruh
terhadap
indeks
saham keuangan kecuali jumlah uang beredar. Untuk
indeks property dan perhotelan variable jumlah uang
beredar dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh
signifikan terhadap kedua indeks saham tersebut.
Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles
Havie (2006) tentang pengaruh variabel makro
ekonomi Thailand dan Pasar Modal Internasional
terhadap Pasar modal Thailand memberikan hasil

bahwa variabel makro ekonomi seperti tingkat suku
bunga, nilai tukar baht, indeks harga konsumen dan
jumlah penawaran uang tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan pasar
modal Thailand, sementara perubahan harga minyak
memberikan pengaruh yang negatif bagi pasar modal
Thailand hanya untuk periode sebelum krisis pada
tahun 1997.
Faktor domestik yang mempengaruhi
IHSG
berupa faktor fundamental, yaitu inflasi, jumlah uang
beredar, suku bunga, maupun nilai tukar rupiah.
Berbagai faktor fundamental tersebut dianggap
dapat berpengaruh pada pergerakan indeks.
(Pasaribu, Tobing, Manurung, 2008). Pasaribu dan
Tobing (2008) dalam kajiannya tentang pengaruh faktor
makroekonomi dan faktor domestik terhadap
IHSG hasilnya ternyata indikator ekonomi domestik
seperti inflasi, kurs, SBI tidak berpengaruh terhadap
IHSG.
Ardian Agung Witjaksono (2009) telah melakukan
kajian mengenai pengaruh SBI, nilai kurs, harga emas
dunia, harga minyak dunia, indeks Nikkei 225 dan
indeks Dow Jones terhadap IHSG. Hasilnya adalah
semua variable tersebut berpengaruh signifikan dan
positif dan hanya variabel SBI dan kurs yang
signifikan tapi hubungannya negatif.
Dedy Pratikno (2009), Pengaruh SBI, Kurs,
Inflasi, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG
(studi kasus pada BEI). Hasil penelitian
membuktikan bahwa semua variabel secara
serempak berpengaruh terhadap IHSG. Secara individu
SBI berpengaruh negatif terhadap IHSG, sedangkan
inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap IHSG.
1.2. Manfaat Penelitian
Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan data empiris mengenai
pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan kurs
rupiah terhadap dollar amerika baik secara parsial dan
atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap
IHSG dan dapat dijadikan sebagai data literature yang
berhubungan dengan harga saham. Selain itu juga
diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
informasi dalam bidang ilmu ekonomi dan penelitian
lanjutan adalah sebagai berikut:
a) Teoritis- Secara teoritis penelitian ini dapat
memberikan kontribusi dalam bidang manajemen,
khususnya dalam pengambilan keputusan
investasi
perusahaan
dalam
rangka
pengembangan usahanya terutama dalam
memperhitungkan resiko makro dalam negeri dan
makro luar negeri.
b) Bagi Investor- Hasil
penelitian
ini
dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan yang
bermanfaat untuk pengambilan keputusan
investasi di pasar modal dengan melihat beberapa
faktor memperhitungkan resiko makro dalam
negeri Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan kurs
rupiah terhadap dollar amerika yang dapat
digunakan untuk menganalisis IHSG dan saham
perusahaan yang dikelolanya.
Prosiding SNIT 2014: Hal. B-63

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

c)

Bagi Emiten- Hasil
dari
penelitian
ini
diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi
bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan
kinerja perusahaannya dalam rangka untuk
memperhitungkan resiko makro dalam negeri
Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan kurs rupiah
terhadap dollar amerika yang dapat digunakan
untuk menganalisis IHSG dan saham perusahaan
yang dikelolanya.

II. LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Teori
a) Teori Makro Ekonomi
Menurut M.Samsul, 2008; Ilmu makro ekonomi
merupakan salah satu cabang dari ilmu
ekonomi. Makro ekonomi berfokus pada perilaku
dan
kebijakan
ekonomi
yang
dapat
mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi,
neraca perdagangan dan pembayaran suatu negara,
faktor-faktor penting yang
mempengaruhi
perubahan harga dan upah, kebijakan fiskal dan
moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku
bunga dan jumlah utang negara. Kondisi makro
perekonomian suatu negara merupakan salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut
(M.Samsul, 2008).
Faktor-faktor makro ekonomi yang secara
langsung dapat mempengaruhi kinerja saham
maupun
kinerja
perusahaan
antara
lain
(M.Samsul,2008): 1.
Tingkat suku bunga
domestik, 2. Kurs valuta asing. ,3. Kondisi
perekonomian internasional.,4. Siklus ekonomi
suatu negara.,5. Tingkat inflasi.,6. Peraturan
Perpajakan ,7. Jumlah uang yang beredar. Ketika
kondisi makro ekonomi di suatu negara
mengalami perubahan
baik
yang
positif
ataupun
negatif,
investor
akan
mengkalkulasikan dampaknya terhadap kinerja
perusahaan di masa depan, kemudian mengambil
keputusan membeli atau menjual saham
perusahaan yang bersangkutan. Aksi jual dan beli
ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan
harga saham, yang pada akhirnya akan
berpengaruh pada indeks pasar modal di negara
tersebut (M.Samsul, 2008).
b) Pasar Modal.
Pengertian pasar modal adalah tempat di mana
terjadinya jual beli sekuritas yang disebut bursa
efek. Oleh sebab itu, bursa efek merupakan arti
dari pasar modal secara fisik (Tandelilin, 2001:13).
Sedangkan menurut Sunariya (2000:35), pasar
modal secara umum adalah suatu sistem keuangan
yang terorganisir termasuk di dalamnya adalah
bank-bank komersial dan semua lembaga perantara
di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat
berharga.
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda
penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan
Prosiding SNIT 2014: Hal. B-64

dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah
selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik
kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang
menerbitkan kertas tersebut (Sunariya, 2003:29).
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga
saham suatu negara adalah kondisi makro
ekonomi, dan stabilitas politik negara tersebut,
misal kurs valas, inflasi, jumlah uang beredar, dan
tingkat suku bunga (Hanantijo, 2000:54).
c) Tingkat Suku Bunga SBI.
Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
adalah suatu instrumen yang digunakan untuk
kebijakan open market operation dalam bank
sentral. Kebijakan politik pasar terbuka meliputi
tindakan menjual dan membeli surat-surat
berharga
dalam
mempengaruhi
harganya.
Akibatnya, tingkat biaya umum juga akan
terpengaruh (Sunariya, 2003:29).
Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia
menggunakan mekanisme BI rate (suku bunga BI),
yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI
yang diinginkan oleh Bank Indonesia untuk
pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini
kemudian yang digunakan sebagai acuan para
pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi
BI rate sendiri menurut Bank Indonesia adalah
suku bunga instrument sinyaling Bank Indonesia
yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur
triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan,
kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan
Gubernur bulanan dalam triwulan yang
sama(www.bi.go.id).
BI rate digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk
mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga
SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka
berada di sekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga
SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku
bunga pasar uang antar bank dan suku bunga
jangka yang lebih panjang. Perubahan BI rate (SBI
tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan
bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps).
BI rate ditetapkan oleh dewan gubernur dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Rekomendasi BI rate yang dihasilkan oleh
fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi
untuk pencapaian sasaran inflasi
2) Berbagai informasi lainnya seperti indikator
makro ekonomi, survey, pendapat ahli, hasilhasil riset ekonomi.
Saat ini Bank Indonesia menggunakan
tingkat suku bunga SBI sebagai salah satu
instrumen untuk mengedalikan inflasi. Apabila
inflasi dirasakan cukup tinggi maka Bank
Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga SBI
untuk meredam kenaikan inflasi. Perubahan
tingkat suku bunga SBI akan memberikan
pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan.
Apabila tingkat suku bunga naik maka
secara langsung akan meningkatkan beban bunga.
Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi
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akan mendapatkan dampak yang sangat berat
terhadap kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat
bunga ini dapat mengurangi profitabilitas
perusahaan sehingga dapat memberikan pengaruh
terhadap harga saham perusahaan yang
bersangkutan.
Selain kenaikan beban bunga, tingkat suku
bunga SBI yang tinggi dapat
menyebabkan
investor tertarik untuk memindahkan dananya
ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat
suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank
komersial untuk menaikkan tingkat suku bunga
simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito
lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang
diharapkan oleh investor, tentu investor akan
mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi
investasi di deposito sendiri merupakan salah satu
jenis investasi yang bebas resiko. Pengalihan dana
oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu
akan mengakibatkan penjualan saham besarbesaran sehingga akan menyebabkan penurunan
indeks harga saham.
Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga
yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut
cukup tinggi. Dengan adanya inflasi yang tinggi
akan menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi
riil masyarakat sebab nilai uang yang dipegang
masyarakat berkurang. Ini akan menyebabkan
konsumsi masyarakat atas barang yang dihasilkan
perusahaan akan menurun pula. Hal ini tentu akan
mengurangi tingkat pendapatan perusahaan
sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan
perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh
terhadap harga saham perusahaan tersebut
(Sunariyah,2006;34)
d) Kurs Rupiah terhadap dollar amerika.
Kurs Valas dapat didefinisikan sebagai satuan
valuta (mata uang) asing apabila ditukar dengan
mata uang dalam negeri atau harga mata uang
negara asing dalam satuan mata uang domestik.
Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap
mata uang negara lain (Sjahrir, 1999;45). 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 terhadap mata uang dollar amerika.
Saat ini sebagian besar bahan baku bagi
perusahaan-perusahaan di Indonesia masih
mengandalkan
impor
dari
luar
negeri
(www.kompas.com). Ketika mata uang rupiah
terdepresiasi, hal ini akan mengakibatkan naiknya
biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya
produksi akan mengurangi tingkat keuntungan
perusahaan. Bagi investor, proyeksi penurunan
tingkat laba tersebut akan dipandang negatif (A.K
Coleman dan K.A Tettey,2008).
Hal ini akan mendorong investor untuk melakukan
aksi jual terhadap saham-saham yang dimilikinya.
Apabila banyak investor yang melakukan hal

tersebut, tentu akan mendorong penurunan indeks
harga saham gabungan.
Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap
dollar menandakan bahwa prospek perekonomian
Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi
apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia
tidaklah kuat (Sunariyah, 2006). Hal ini tentunya
menambah resiko bagi investor apabila hendak
berinvestasi di bursa saham Indonesia (Robert
Ang,1997).
Investor tentunya akan menghindari resiko,
sehingga investor akan cenderung melakukan aksi
jual dan menunggu hingga situasi perekonomian
dirasakan membaik. Aksi jual yang dilakukan investor
ini akan mendorong penurunan indeks harga saham di
BEI.
Indeks Harga Saham Gabungan atau Composite
Stock Price Index (IHSG) merupakan suatu nilai yang
digunakan untuk mengukur kinerja kerja saham yang
tercatat di suatu bursa efek.
IHSG BEI atau JSX CSPI merupakan IHSG yang
dikeluarkan oleh BEI. IHSG BEI ini mengambil hari
dasar pada tanggal 10 Agustus 1982 dan
mengikutsertakan semua saham yang tercatat di
BEI. IHSG BEI diperkenalkan pertama kali pada
tanggal 1 April 1983 yang digunakan sebagai
indikator untuk memantau pergerakan saham. Indeks
ini mencakup semua saham biasa maupun saham
preferen di BEI. Metode penghitungan yang
digunakan adalah metode rata-rata tertimbang
Paasche (Robert Ang,1997;35).
Sejak tanggal 1 Desember 2007, Bursa Efek
Jakarta digabung dengan Bursa Efek Surabaya
menjadi Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu IHSG
BEJ kemudian berubah menjadi IHSG BEI sejak
penggabungan tersebut.
2.2. Tinjauan Obyek Penelitian
Beberapa persamaan antara penelitian ini dengan
penelitian terdahulu antara lain :
1) Ada beberapa variabel dari penelitian terdahulu
yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel
tersebut adalah kurs dollar terhadap rupiah.
2) Metode penelitian menggunakan metode Regresi.
3) Data yang digunakan data bulanan.
Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu
antara lain :
1) Data pengamatan yang digunakan selama periode
Januari 2003 hingga Desember 2012.
2) Ada variabel yang ditambahkan dalam penelitian
ini yaitu tingkat suku bunga SBI, inflasi,
3) Negara yang dijadikan sampel penelitian ini adalah
Indonesia.
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2.3. Kerangka Pemikiran (Rancangan Pemecahan
Masalah)
Tingkat Suku Bunga
SBI
Inflasi
Kurs
Rupiah
terhadap
dollar
Amerika
Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi,
Harga
Minyak
Dunia,
Harga Emas Dunia,
Kurs Rupiah, Indeks
Nikkei 225, dan
Indeks Dow
Variabel Independen

Indeks
Harga
Saham Gabungan
/IHSG

Variabel
Dependen

Gambar 2
Kerangka Konsep
Sumber : Olahan Peneliti
2.4 Hipotesis.
Berdasarkan latar belakang, landasan teori,
penelitian sebelumnya, dan Kerangka Konsep/Pola
Pikir Pemecahan Masalah
maka dapat disusun
hipotesis. Hipotesis alternatif yang akan diuji pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ha 1 = Terdapat pengaruh tingkat suku bunga SBI
terhadap IHSG
Ha 2=Terdapat pengaruh inflasi terhadap IHSG
Ha 3 = Terdapat kurs rupiah terhadap dollar Amerika
terhadap IHSG
Ha 4= Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat
Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah, secara
bersama-sama terhadap IHSG

III. PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian.
Pengolahan
data
dalam
penelitian
ini
menggunakan bantuan program Statistical Product
and Services Solution (SPSS) versi 16 for Windows. Di
dalam pengujian hipotesis metode analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Data yang diolah adalah sebagai berikut:
1. Dalam penelitian ini Indeks Harga Saham
Gabungan merupakan variabel dependen sebab
dipengaruhi oleh veriabel lainnya. Di bursa efek
indonesia (BEI) dalam periode pengamatan 2003
– 2012.
2. Dalam penelitian ini, variabel independennya
adalah Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs
Rupiah terhadap dollar Amerika. Di bursa efek
indonesia (BEI) dalam periode pengamatan 2003
– 2012.
Pengujian Hipotesis. Setelah pengujian asumsi klasik
dilakukan maka tahap berikutnya adalah melakukan
pengujian mengenai Pengaruh Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika,
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan
mengunakan uji regresi berganda.
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A.

Pengujian Pengaruh Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika, terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan (secara parsial).
Tahap pertama dalam pengujian hipotesis yakni
menguji pengaruh secara parsial antara Pengaruh
Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah
terhadap dollar Amerika, terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan.Pengaruh secara parsial dari
masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen dapat dilakukan dengan membandingkan
besarnya p-value pada kolom sig dengan level of
significant sebesar 0,05 atau membandingkan t-hitung
(pada kolom t 0 dengan t-tabel.
Pedoman yang dipakai untuk menerima atau
menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (Ha) adalah
sebagai berikut:
a. Ha diterima jika T-hitung > T-tabel, atau nilai pvalue pada kolom sig.<level of significant (0,05)
b. Ha ditolak jika T-hitung < T-tabel, atau nilai pvalue pada kolom sig.>level of significant (0,05)
Tabel 3.1
Coefficients Return Saham
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

(Consta 1029.84
nt)
9

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

341.650

3.014 .003

44.532

19.070

.340 2.335 .021

INFLA
SI

-24.917

10.752

-.344

.022
2.317

KURS
RP$

-.114

.034

-.296

.001
3.344

SBI

Sumber: Output SPSS
1) Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap
IHSG.
Pada variabel Tingkat Suku Bunga SBI t-hitung
memiliki nilai sebesar 2.335 lebih kecil dari t-tabel
yakni (3,182446) dan nilai p-value pada kolom sig
lebih besar dari level significant (0,05), maka Ha
dtolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
parsial Tingkat Suku Bunga SBI tidak berpengaruh
signifikan terhadap IHSG.
T-tabel dapat dicari
dengan mengunakan Ms. Excel dengan mengetik
=TINV(probability, deg_freedom) kemudian enter
didapat angka t-tabel 3,182446, atau bisa mengunakan
t-tabel pada 0,05 , dan df= 3. Pada variabel yang
tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan saham adalah Tingkat
Suku Bunga SBI, sejalan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Pasaribu dan Tobing (2008),
Masyami, Lee, dan Hamzah (2009), dan Dedy
Pratikno (2009). Tetapi hasil penelitian tersebut
bertentangan dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Hermanto dan Manurung (2000) ,
Ben S Bernanke dan Kenneth N. Kuttner (2003)
,Soebagyo dan Endah Heni (2003), Abbas
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Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles
Havie (2006),dan Ardian Agung Witjaksono
(2009),
2) Pengaruh Inflasi terhadap IHSG.
Pada variabel Inflasi t-hitung memiliki nilai
sebesar -2.317 lebih kecil dari t-tabel yakni (3,182446)
dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar dari level
significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Pada variabel
yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan saham adalah
Inflasi, sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Pasaribu dan Tobing (2008), tetapi
hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Hermanto dan
Manurung (2000) ,Soebagyo dan Endah Heni
(2003), Dedy Pratikno (2009), dan Masyami, Lee,
dan Hamzah (2009).
3) Pengaruh Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika terhadap IHSG.
Pada variabel Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika t-hitung memiliki nilai sebesar -3.344 lebih
kecil dari t-tabel yakni (3,182446) dan nilai p-value
pada kolom sig lebih kecil dari level significant
(0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara parsial Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.
Pada variabel yang tidak berpengaruh secara
parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
saham adalah Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Soebagyo dan Endah Heni (2003)
Pasaribu dan Tobing (2008), dan Dedy Pratikno
(2009) tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Hermanto dan Manurung (2000), Abbas
Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles
Havie (2006), Masyami, Lee, dan Hamzah (2009).
B. Pengujian pengaruh Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika,
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (secara
simultan).
Tahap kedua dalam pengujian hipotesis yakni
menguji pengaruh secara simultan antara Tingkat
Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika, terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.
Pengaruh secara simultan dari variabel
independen terhadap variabel dependen dapat
dilakukan dengan membandingkan besarnya p-value
pada kolom sig dengan level of significant sebesar
0,05 atau membandingkan F-hitung pada kolom t 0
dengan F-tabel.
Pedoman yang dipakai untuk menerima atau
menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (Ha) adalah
sebagai berikut:
1) Ha diterima jika F-hitung > F-tabel, atau nilai pvalue pada kolom sig.<level of significant (0,05)

2)

Ha ditolak jika F-hitung < F-tabel, atau nilai pvalue pada kolom sig.>level of significant (0,05)
Untuk dapat mengetahui apakah variabel
dependen(harga saham) dipengaruhi secara bersamasama (simultan) oleh variabel-variabel independen
(Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah
terhadap dollar Amerika, terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan) maka dapat dilihat melalui nilai
yang terdapat pada Analysis of Variance (ANOVA)
seperti pada tabel berikut ini :
F-tabel dapat dicari dengan mengunakan Ms. Excel
dengan mengetik =FINV(0,05;3;116) kemudian enter
didapat angka t-tabel 2,682809, atau bisa mengunakan
t-tabel pada 0,05 , d1= 3 dan dk = 116.
Tabel 3.2
Analysis of Variance (ANOVA)
ANOVAb
Model
1

Sum of
Squares

Regressio
1400478.615
n
Residual

df

Mean
Square

3 466826.205

F

Sig.

7.83
.000a
4

6912201.201 116 59587.941

Total
8312679.816 119
a. Predictors: (Constant), KURSRP$, SBI,
INFLASI
b. Dependent Variable: IHSG
Sumber: Output SPSS
Sehingga berdasarkan Tabel 3.2. Analysis of
Variance (ANOVA) diatas dapat diketahui bahwa
F-hitung memiliki nilai 7.834 lebih besar daripada
F-tabel 2,682809 dan nilai nilai p-value pada kolom
sig.<level of significant (0,05), maka Ha dapat
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
secara simultan antara Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika,
berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau
simultan bahwa Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi,
Kurs
Rupiah
terhadap
dollar
Amerika,
berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan. Penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Hermanto dan Manurung (2000) ,Ardian
Agung Witjaksono (2009), Dedy Pratikno (2009).
Koefisien determinasi merupakan ukuran
yang digunakan untuk menentukan prosentase
fluktuasi dari suatu variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata
lain hal tersebut dapat digunakan untuk untuk
mengetahui ketepatan yang paling baik dalam
analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien
determinasi majemuk (R square). R square = 1
berarti variabel
independen berpengaruh
sempurna terhadap variabel dependen. Hal tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.3.
Koefisien determinasi - Model Summary

Model
1

R
.410a

R Square

Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate

.168

.147

244.106

a. Predictors: (Constant), KURSRP$, SBI,
INFLASI
b. Dependent Variable: IHSG
Sumber:Output SPSS
Berdasarkan tabel 3.3. Koefisien determinasi
Model Summary tersebut diketahui bahwa nilai
Adjusted R Square atau koefisien determinasi
sebesar 0,168, hal tersebut dapat diartikan bahwa
sebesar 16,80 % harga saham dapat dijelaskan oleh
variabel-variabel independen; Tingkat Suku Bunga
SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika.
Sedangkan sisanya (100 % - 16,80 % = 83,20
%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya
seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik dan
keamanan,
kondisi
perekonomian
global,
pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, pembagian
deviden, pengumuman industri sekuritas, regulasi
dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor
ekonomi.
c.

Model Regresi Linier Berganda Return
Saham
Persamaan regresi linier berganda dalam
penelitian ini menggunakan koefisien beta tidak
standar (unstandardized coefficient). Hal ini
disebabkan karena masing-masing variabel
memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan
besarnya koefisien regresi masing-masing variabel
bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.
Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan rumus
regresi untuk return saham. Adapun rumus tersebut
sebagai berikut:
Y =  0 + 1  1 +  2  2 +  3  3 + ε
Y = 1029.849+44.532 1 -24.917  2 -.114  3 +ε
Keberartian rumus regresi untuk return saham:
1) Artinya besaran atau konstanta harga saham
tanpa Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs
Rupiah terhadap dollar Amerika maka harga
sahamnya adalah 1029.849.
2) Untuk variabel X1 atau Tingkat Suku Bunga
SBI sebesar 44.532 bertanda yang artinya
setiap kenaikan 1 satuan Tingkat Suku Bunga
SBI akan mengakibatkan kenaikan yang
positip terhadap harga saham sebesar 44.532
3) Untuk variabel X2 atau Inflasi sebesar -24.917
bertanda negatif, yang artinya setiap kenaikan
1 satuan Inflasi akan mengakibatkan
penurunan yang negatif pula terhadap harga
saham sebesar 24.917,
4) Untuk variabel X5 atau Kurs Rupiah terhadap
dollar Amerika sebesar -0,114 bertanda
negatif, yang artinya setiap kenaikan 1 satuan
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Kurs Rupiah terhadap dollar Amerikaakan
mengakibatkan penurunan yang negatif
terhadap harga saham sebesar -0, 114
Dimana:
Y = IHSG
X1 = Tingkat Suku Bunga SBI
X2 = Inflasi
X3 = Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika
Єit =Faktor pengganggu perubahan dalam return
saham
Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan
pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh model
regresi linier berganda untuk Indeks Harga Saham
Gabungan, dengan nilai koefisiensi yang dapat
diketahui pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.4
Coefficients Return Saham
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)
SBI
INFLASI

B

Std. Error

1029.849

341.650

Standardized
Coefficients
Beta

t
3.014

44.532

19.070

-24.917

10.752

-.344 -2.317

-.114

.034

-.296 -3.344

KURSRP$

.340

2.335

a. Dependent Variable:
IHSG

Sumber:Output SPSS
Pembahasan Hasil Pengujian pengaruh Tingkat
Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah terhadap
dollar Amerika terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan (secara parsial).
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah
dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bagaimana
pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependennya.
Pada variabel yang berpengaruh secara parsial
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan saham
adalah Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Emas
Dunia, dan Indeks Dow Jone
Pada variabel yang tidak berpengaruh secara
parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
saham adalah Inflasi, Kurs Rupiah terhadap dollar
Amerika,
Berikut penjelasan yang didapatkan dari masingmasing pengujian hipotesis yang telah dilakukan:
Ha 1 = Terdapat pengaruh tingkat suku bunga SBI
terhadap IHSG, ditolak.
Ha 2=Terdapat pengaruh tingkat suku bungan
terhadap IHSG, ditolak.
Ha 5 = Terdapat kurs rupiah terhadap dollar
Amerika terhadap IHSG, ditolak.
Ha 8= Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat
Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah, secara
bersama-sama terhadap IHSG, diterima.
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IV. PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Kurs
Rupiah terhadap dollar Amerika, terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan, yang diukur selama
sepuluh tahun yakni dari tahun 2003 hingga 2012.
Metode analisis yang digunakan didalam
penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang
telah digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
a. Berdasarkan pengujian hipotesis 1, Ha ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
parsial Tingkat Suku Bunga SBI tidak
berpengaruh signifikan terhadap IHSG.
b. Berdasarkan pengujian hipotesis 2, Ha ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap IHSG.
c. Berdasarkan pengujian hipotesis 3, Ha ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
parsial Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika
tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.
d. Berdasarkan pengujian hipotesis 4, Ha diterima,
Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Suku
Bunga SBI,Inflasi, Kurs Rupiah, secara bersamasama terhadap IHSG.
e. Persamaan regresi linier berganda dalam
penelitian ini menggunakan koefisien beta
tidak standar (unstandardized coefficient).
Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan
rumus regresi untuk return saham. Adapun
rumus
tersebut
sebagai
berikut:Y
=
 0 + 1 1 +  2  2 +  3  3 + ε, Y =
f.

1029.849+44.532 1 -24.917  2 -.114  3 +ε.
Berdasarkan tabel Koefisien determinasi Model Summary tersebut diketahui bahwa
nilai Adjusted R Square atau koefisien
determinasi sebesar 0,168, hal tersebut dapat
diartikan bahwa sebesar 16,80 % harga saham
dapat dijelaskan oleh variabel-variabel
independen; Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi,
Kurs
Rupiah
terhadap
dollar
Amerika.Sedangkan sisanya 83,20 dapat
dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya seperti
jumlah uang beredar, stabilitas politik dan
keamanan, kondisi perekonomian global,
pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio,
pembagian deviden, pengumuman industri
sekuritas, regulasi dan deregulasi ekonomi dan
faktor-faktor ekonomi.

4.2 SARAN
Setelah melakukan pengujian hipotesis baik
secara parsial maupun secara simultan maka terdapat

saran yang dapat diberikan guna pengembangan ilmu
dan kegunaan gunalaksana.
Dalam rangka pengembangan ilmu yang merupakan
penelitian lanjutan, maka dapat disarankan agar
menggunakan
faktor-faktor
lainnya
yang
mendominasi guna mengendalikan resiko seperti
faktor-faktor lainnya seperti jumlah uang beredar,
stabilitas politik dan keamanan, kondisi perekonomian
global, pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio,
pembagian deviden, pengumuman industri sekuritas,
regulasi dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor
ekonomi.
Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pengunaan
sampel penelitian dari negara, kawasan, benua dan
lain sebagainya sehingga dapat dijadikan sebagai
generalisasi diluar negara Indonesia dalam hal ini
Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Periode
penelitian yang dilakukan lebih 10 tahun, 15 tahun
bahkan 20 tahun sehingga hasilnya dapat
dibandingkan jika menggunakan periode pengamatan
yang panjang. Data yang digunakan merupakan data 1
bulanan sehingga hasil yang diperoleh merupakan
rincian
karakteristik
laju perubahan setiap 1
bulannya, jiksa menginginkan
pola perubahan
pengamatan yang lebih rinci maka dapat mengunakan
data harian.
Hasil penelitian menunjukan terdapat variabel yang
tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan adalah Inflasi, Kurs Rupiah
terhadap dollar Amerika, sehingga masih banyak
diperlukan penelitian lanjutan mengenai teori maupun
penelitian empiris.
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