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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari satu urusan),  

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 

hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap” 

(Qs. Al Insyirah 5) 

 

 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

 Ia mendapat pahala (dari kebajikan yang diusahakannya) dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” 

(Qs. Al Baqarah 286) 

 

 

 

“Allah itu adalah menurut prasangka hamba-Nya, jadi berbaik 

sangka lah pada-Nya dan cukuplah Allah menjadi penolongmu” 
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan suatu nilai yang 

berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek. IHSG 

merupakan cerminan dari investasi yang dilakukan oleh investor. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro, yaitu tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah terhadap IHSG periode Juli 

2005 – Juni 2008 serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap IHSG. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory (penjelasan) dengan 

menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data bulanan mulai Juli 2005 – Juni 2008 dari data 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah dan IHSG perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik regresi linier berganda dengan memperhatikan asumsi 

klasik agar diperoleh hasil yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimation). 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa ketiga variabel bebas 

secara simultan (serentak) berpengaruh signifikan terhadap IHSG dan secara 

parsial hanya variabel tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah yang berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG, sedangkan variabel tingkat suku bunga SBI tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG, serta variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi IHSG adalah nilai tukar Rupiah. Hasil analisis korelasi 

menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,359. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah mampu menjelaskan 

variabilitas IHSG sebesar 35,9 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model. 

Saran yang dapat diberikan adalah agar investor, calon investor dan emiten 

untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi makro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah 

besar. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada 

kemampuan sendiri, di samping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai 

pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk 

pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk 

mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan 

masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa. 

Mengatasi kelangkaan dana tersebut banyak negara berkembang terlibat 

dengan pinjaman luar negeri. Meskipun disadari tabungan masyarakat di 

negara berkembang masih rendah dibanding dengan negara-negara maju, 

tetapi yang lebih penting dalam era pembangunan ini adalah mengusahakan 

efektivitas pengerahan tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor 

produktif. Dalam rangka meningkatkan pengerahan tabungan masyarakat ini, 

lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dituntut untuk 

meningkatkan penarikan dana masyarakat. 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar 

modal merupakan alat untuk menggalang pengerahan dana jangka panjang 

dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila 

pengerahan dana masyarakat melalui lembaga keuangan maupun pasar modal 

sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber 

dari luar negeri dapat dikurangi. 

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang 

memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, 

baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh 

perusahaan swasta (Nasarudin dan Surya, 2004, h.13). Secara umum, alasan 

pembentukan pasar modal adalah untuk menjalankan fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pemilik dana) ke 

borrower (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang 



dimiliki lender dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan 

dana tersebut. Sedangkan dari fungsi keuangan, dengan tersedianya dana dari 

pihak luar memungkinkan perusahaan borrower melakukan pengembangan 

kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. 

Menurut Nasarudin dan Surya (2004, h.15) instrumen pasar modal dapat 

dibedakan ke dalam dua macam segmen yaitu, Non-Securities Segment dan 

Securities Segment. Non-securities Segment menyediakan dana dari lembaga 

keuangan langsung kepada perusahaan. Lembaga-lembaga yang berperan pada 

segmen ini pada umumnya adalah bank komersial, bank pembangunan, 

perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan asing dan bank tabungan. 

Sedangkan Securities Segment menyediakan sumber pembiayaan perusahaan 

dalam jangka panjang dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan 

investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, menciptakan 

lapangan kerja dan memperbesar perolehan laba. Sekuritas yang termasuk 

dalam segmen ini meliputi saham, obligasi, dan derivatif dari efek. 

Salah satu sekuritas yang cukup diminati dalam pasar modal yaitu saham, 

yang selain memberikan tingkat pengembalian (return) juga mengandung 

risiko. Investasi pada saham dinilai mempunyai tingkat risiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan alternatif investasi yang lain seperti obligasi, tabungan 

dan deposito. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengembalian yang diharapkan 

dari investasi pada saham bersifat tidak pasti, di mana tingkat pengembalian 

saham terdiri dari dividen dan capital gain. Dividen adalah bagian keuntungan 

(laba) yang diperoleh oleh pemegang saham (Kusnadi, 1999, h.35), sedangkan 

capital gain adalah selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan pada 

satu hari perdagangan. Kesanggupan suatu perusahaan untuk membayar 

dividen ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sedangkan capital gain ditentukan oleh fluktuasi harga saham. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan fluktuasi harga 

saham dipengaruhi oleh variabel ekonomi yang bersifat makro dan mikro. 

Kedua jenis variabel tersebut juga akan mempengaruhi tingkat risiko investasi 

saham. Tingkat risiko investasi saham dikenal dengan risiko total yang terdiri 

dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis ditentukan 



oleh besar kecilnya koefisien beta yang menunjukkan tingkat kepekaan harga 

suatu saham terhadap harga saham secara keseluruhan di pasar. Jenis risiko ini 

timbul karena variabel ekonomi yang bersifat makro dan mempengaruhi 

semua perusahaan atau industri serta tidak dapat dikurangi walaupun dengan 

cara diversifikasi. Selanjutnya risiko tidak sistematis merupakan risiko yang 

timbul karena variabel ekonomi mikro yang dijumpai pada suatu perusahaan 

atau industri, sehingga pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri 

tersebut. Variabel ekonomi mikro tersebut adalah : struktur modal, aliran kas 

dan lain-lain. 

Sebelum melakukan keputusan investasi, seorang investor membutuhkan 

data historis tentang pergerakan saham yang beredar di bursa, baik secara 

individual, kelompok maupun gabungan. Perilaku keputusan investasi dari 

seorang investor dalam suatu pasar modal akan tecermin dari pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Wijaya (2002, h.77) Indeks 

Harga Saham Gabungan adalah suatu indeks yang digunakan untuk melihat 

pergerakan harga saham secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar 

harga saham di bursa naik maka nilai IHSG akan naik, demikian pula 

sebaliknya. Lebih jauh lagi nilai IHSG bisa dikorelasikan dengan keadaan 

perekonomian negara, jika IHSG menguat maka bisa diartikan perekonomian 

negara dalam keadaan baik. Hal ini bisa dilihat sejak tahun 2003 sampai 

kuartal pertama tahun 2008, tingkat pertumbuhan ekonomi naik dari kisaran 3 

% menuju 6,3 % (www.detik.com) dan ternyata nilai IHSG juga menguat 

sampai level 2800-an pada awal tahun 2008. Namun tidak selamanya IHSG 

mengalami kenaikan, hal ini terbukti pada penutupan perdagangan tanggal 5 

September 2008 IHSG bergerak menuju titik terendah pada level 2.022, 

dengan demikian hingga September, indeks turun lebih dari 30 % jika 

dibandingkan dengan awal tahun 2008 (www.jawapos.co.id). 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dengan berbagai variabel yang mempengaruhinya, salah 

satunya dilakukan oleh Utami (2007) dengan judul Pengaruh Tingkat Bunga 

SBI, Nilai Kurs Dollar AS dan Tingkat Inflasi terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 



Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan  

mengacu pada pendapat Siegel (1991) dalam Tandelilin (2001, h.211) yang 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara harga saham 

dengan kinerja ekonomi makro, di mana variabel ekonomi makro menurut 

Tandelilin (2001, h.213) meliputi pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), laju pertumbuhan inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata 

uang. Dalam penelitian ini variabel ekonomi makro yang dipakai dibatasi pada 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan nilai 

tukar Rupiah per bulan, variabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

tidak dipakai karena Badan Pusat Statistik hanya menghitung pertumbuhan 

PDB per triwulan dan  per tahun, selain itu ketiga variabel di atas mengalami 

pergerakan yang cukup signifikan.  

Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang menggambarkan 

kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Salah satu pemicu 

naiknya tingkat inflasi hingga menyentuh angka 10,38 % pada bulan Mei 2008 

dan diprediksi akan terus naik di kisaran 11,5% - 12,5 % pada akhir tahun 

2008 (www.detik.com) adalah kenaikan harga BBM 24 mei 2008 lalu. Inflasi 

akan cenderung meningkatkan biaya produksi dari perusahaan, sehingga 

margin keuntungan dari perusahaan menjadi lebih rendah. Dampak lanjutan 

dari hal ini adalah menjadikan harga saham di bursa menjadi turun. Apabila 

hal ini dialami oleh banyak perusahaan di pasar modal maka kinerja IHSG 

juga akan menurun. Pengaruh inflasi terhadap kinerja IHSG tidak hanya 

dilihat pengaruh secara langsung tetapi juga harus dilihat pengaruhnya secara 

tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dalam hal ini yaitu inflasi akan 

berpengaruh pada tingginya suku bunga dan lebih lanjut suku bunga akan 

berpengaruh pada kinerja IHSG. 

Variabel kedua dalam penelitian ini yaitu tingkat suku bunga SBI. SBI 

adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. Kenaikan suku 

bunga SBI merupakan kebijakan moneter pemerintah untuk menahan laju 

inflasi. Kenaikan ini diharapkan mampu menyerap banyaknya uang yang 

beredar di masyarakat. Bagi seorang investor tentu saja hal ini menjadi 



tawaran yang menarik, mereka akan cenderung mengalihkan investasi dari 

pasar modal yang mengandung resiko menuju alternatif investasi tabungan 

atau deposito yang menghasilkan bunga bebas risiko. Jika sebagian besar 

investor melakukan tindakan yang sama yaitu menjual sahamnya, maka 

berdasarkan hukum permintaan-penawaran akan mengakibatkan turunnya 

harga saham. Perubahan keputusan investasi yang diikuti turunnya harga 

saham tentunya akan berdampak pada kinerja IHSG di pasar modal. 

Selanjutnya variabel ketiga yaitu nilai tukar Rupiah yang merupakan harga 

mata uang Rupiah dalam ukuran mata uang asing (USD). Kenaikan tingkat 

suku bunga SBI bukan hanya berdampak pada pasar modal tetapi juga 

berdampak pada pasar uang, tingginya tingkat suku bunga SBI akan 

cenderung memperkuat nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD, hal ini 

disebabkan karena banyaknya investor pasar uang melepas dollar untuk 

diinvestasikan dalam bentuk tabungan atau deposito. Selain itu menguatnya 

nilai tukar Rupiah terhadap USD membuat emiten di pasar modal yang 

memiliki hutang berupa USD menjadi lebih ringan saat melunasi 

kewajibannya, sehingga margin keuntungan dan harga sahamnya meningkat. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa jika nilai tukar Rupiah menguat, maka kinerja 

IHSG cenderung meningkat dan demikian pula sebaliknya. 

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO 

TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Periode 

Juli 2005 – Juni 2008)“. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel ekonomi makro, 

yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 – Juni 

2008 ? 



2. Dari variabel ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI 

dan nilai tukar Rupiah manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 – Juni 2008 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai 

tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 

2005 – Juni 2008. 

2. Untuk menjelaskan dari variabel ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah yang berpengaruh dominan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 – Juni 

2008 

D. Kontribusi Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

berikut : 

1. Kontribusi praktis 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat diketahui pengaruh dari variabel 

ekonomi makro terhadap Indeks Harga Saham Gabungan serta variabel 

dominan yang mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan emiten maupun pihak investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Kontribusi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Bisnis serta mampu 

memberikan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian lalu dan 

sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan judul dan topik yang sejenis. 

 

 

 



E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika 

pembahasannya. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan 

tema penelitian, sebagai dasar pembahasan dan analisis pokok-

pokok permasalahan yang ada. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, serta teknik untuk menganalisa data yang 

digunakan dalam pemecahan masalah yang ada. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum obyek penelitian 

serta data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis dan 

dibahas dengan mengacu pada tinjauan pustaka serta metode 

penelitian yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang bisa digunakan sebagai perbaikan kinerja bagi perusahaan 

emiten, investor dan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Banyak penelitian yang telah memberikan titik perhatian terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai pokok bahasannya dengan berbagai 

variabel. Untuk itu sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian 

ini, akan dikemukakan penelitian terdahulu yang pembahasannya atau 

topiknya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

Budilaksono (2005) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 

Nilai Tukar Rupiah, Kepemilikan Saham oleh Investor Asing dan SBI 

terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel nilai tukar Rupiah, kepemilikan saham oleh investor asing dan SBI 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai dasar pertimbangan 

dalam mengambil keputusan untuk investasi di bursa saham dan untuk 

mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dengan periode penelitian Juni 2002 sampai dengan Juni 

2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah, kepemilikan 

saham oleh investor asing dan SBI berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), dan variabel kepemilikan saham oleh 

investor asing mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dibandingkan dua variabel yang lain. 

Rosialita (2006) melakukan penelitian mengenai Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), di mana tingkat bunga SBI, nilai kurs Dollar AS dan 

tingkat inflasi sebagai variabel bebas serta Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) sebagai variabel terikat. Penelitian tersebut menggunakan Analisis 

Regresi Linier Berganda, dari Uji F diperoleh hasil bahwa seluruh variabel 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan dari Uji t 

menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat bunga SBI yang berpengaruh 

dominan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Utami (2007) juga melakukan penelitian yang memberikan titik fokus 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini bertujuan 



untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari tingkat bunga 

SBI, nilai kurs Dollar AS dan tingkat inflasi terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), selanjutnya variabel bebas mana yang berpengaruh 

dominan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dari beberapa 

variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 

sedangkan secara parsial yang berpengaruh dominan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) adalah tingkat bunga SBI. 

Penelitian tentang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga telah 

dilakukan oleh Purwanto (2006) dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi dan 

Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa 

Efek Jakarta. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 bulan dari tahun 2002 

sampai dengan tahun 2004, dengan metode Analisis Linier Berganda 

didapatkan hasil bahwa secara individu tingkat inflasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan 

tingkat suku bunga SBI secara individu berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. Persamaan tersebut terletak pada variabel terikat 

yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Adapun perbedaannya terletak 

pada variabel bebas dan periode pengamatan penelitian. Hasil penelitian 

terdahulu masih bervariasi sehingga memberikan peluang untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut, baik secara replikatif (pengulangan) maupun 

pengembangan. Dalam penelitian ini akan dibuktikan variabel-variabel bebas 

yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) periode  Juli 2005 – Juni 2008. 

B. Tinjauan Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Pengertian pasar modal secara umum menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang 



bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan dalam arti sempit pasar 

modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek 

(Sunariyah, 2003, h.2). 

Selanjutnya menurut Lubis (2008, h.7) pasar modal merupakan pasar 

abstract, karena memperjualbelikan dana-dana jangka panjang, yaitu dana 

yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. 

Berdasarkan definisi di atas, maka pasar modal dapat diartikan 

sebagai tempat mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.  

2. Jenis Pasar Modal 

Sunariyah (2003, h.11) membagi jenis pasar modal menjadi empat yaitu : 

a. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-

saham atau sekuritas lainnya yang dijual pertama kalinya (penawaran 

umum) sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga saham di 

pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang 

akan go public (emiten) berdasarkan analisis fundamental perusahaan 

yang bersangkutan. 

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah pasar di mana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran antara pembeli dan penjual yang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan 

berhubungan dengan kebijakan internal pada suatu perusahaan beserta 

kinerja yang telah dicapai. Misalnya, pendapatan perlembar saham, 

besarnya dividen yang dibagi, kinerja manajemen perusahaan dan lain 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal perusahaan merupakan hal-hal 



di luar kemampuan perusahaan atau di luar kemampuan manajemen 

untuk mengendalikannya. Misalnya, perubahan kebijakan moneter dan 

laju inflasi yang tinggi. 

c. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga merupakan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain 

di luar bursa. Di Indonesia pasar ketiga ini disebut bursa paralel yang 

merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar 

bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan 

dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek yang 

diawasi dan dibina oleh badan pengawas pasar modal. Dalam pasar 

ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan 

floor trading (lantai bursa). Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa 

perusahaan informasi yang disebut trading information. Dalam sistem 

perdagangan, pialang dapat bertindak sebagai pedagang efek maupun 

sebagai perantara perdagangan. 

d. Pasar Keempat (Over the Counter) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 

pemegang saham yang lain tanpa melalui perantara perdagangan efek. 

Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan 

dalam jumlah besar (block sale). 

3. Manfaat Keberadaan Pasar Modal 

Dalam Sutrisno (2005, h.320) pasar modal memiliki beberapa fungsi 

strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik baik bagi 

pihak yang membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun 

pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan dalam pembinaan pasar 

modal, karena dengan membaiknya kondisi pasar modal dapat mencegah 

terjadinya capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Bila di suatu 

negara tidak ada pasar modal kemungkinan besar akan terjadi capital flight 

karena tidak adanya sarana investasi bagi pemilik dana. Oleh karena itu 

pasar modal mempunyai beberapa fungsi bagi pemerintah antara lain 

adalah: 



a. Sebagai Sumber Penghimpunan  Dana 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber 

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh  

perusahaan adalah pasar modal selain sistem perbankan yang selama 

ini dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional. 

Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik dari 

perbankan terbatas, karena pada industri perbankan dikenal dengan 

adanya legal lending limit atau batas maksimal pemberian kredit 

(BPMK). Sehingga bila perusahaan ingin menggalang dana yang 

jumlahnya relatif besar akan terhambat dengan aturan perbankan 

tersebut. Oleh karena itu perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk 

menggalang dana.  

b. Sebagai Sarana Investasi 

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau 

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang mempunyai reputasi 

bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan 

akan laku jika diperjualbelikan di bursa. Sementara, pemilik dana atau 

investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan pada 

perbankan yang mempunyai tingkat keuntungan yang relatif kecil. 

Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjualbelikan, maka 

bagi investor merupakan alternatif instrumen investasi. Investasi di 

pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah 

memindahkan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya 

atau dari satu industri ke industri lainnya. Oleh karena itu pasar modal 

sebagai salah satu alternatif instrumen penempatan dana bagi investor 

selain di perbankan atau investasi langsung lainnya. 

c. Pemerataan Pendapatan 

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go publik, pemilik 

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan go publik-nya perusahaan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki 

perusahaan tersebut. Dengan demikian akan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut menikmati keuntungan dari perusahaan 

berupa bagian keuntungan atau dividen, sehingga semula hanya 

dinikmati oleh beberapa orang pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh 

masyarakat artinya ada pemerataan pendapatan kepada masyarakat. 

d. Sebagai Pendorong Investasi 

 Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan 

pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan membutuhkan 

investasi besar. Pemerintah tidak akan mampu untuk melakukan 

investasi sendiri tanpa bantuan oleh pihak swasta nasional dan asing. 

Untuk mendorong agar pihak swasta mau melakukan investasi baik 

sacara langsung maupun tidak langsung, pemerintah harus mampu 

menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi mereka. Salah satu 

iklim investasi yang kondusif adalah likuidnya pasar modal. Semakin 

baik pasar modal, semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke 

pasar modal dan semakin banyak investor baik nasional maupun asing 



yang bersedia menginvestasikan dananya ke Indonesia melalui 

pembelian surat berharga di pasar modal. 

Sedangkan oleh Anoraga dan Pakarti (2003, h.13) manfaat pasar modal 

dijabarkan dengan menjelaskan manfaat untuk masing-masing pihak yaitu 

bagi investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang. 

Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu: 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. 

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 

c. Tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam 

pengelolaan dana/perusahaan. 

d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan.  

e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. 

f. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga 

nominal perusahaan. 

g. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. 

h. Tidak ada bebas finansial yang tetap.  

i. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 

j. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu. 

k. Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

 

Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut: 

a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang 

mencapai capital gain. 

b. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham 

dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi 

c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, 

mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang 

obligasi 

d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham 

A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau 

mengurangi risiko. 

e. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi risiko. 

 

Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu: 

a. Menuju kearah profesional didalam memberikan pelayanannya sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. 

b. Sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. 

c. Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. 

d. Likuiditas efek semakin tinggi. 

 

Sedangkan manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu: 

a. Mendorong laju pembangunan. 

b. Mendorong investasi. 

c. Penciptaan lapangan kerja. 



d. Memperkecil Debt Service Ratio  (DSR). 

e. Mengurangi beban anggaran bagi BUMN. 

4. Instrumen Pasar Modal  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, waran, 

opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan 

sebagai efek. Pengertian dari beberapa macam instrumen pasar modal 

menurut Sunariyah (2003, h.28) adalah sebagai berikut : 

a. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan 

Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. 

b. Obligasi adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima 

oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu 

obligasi yang ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga 

yang jumlah dan saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

c. Right / klaim adalah hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat 

pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk 

membeli saham baru yang akan diterbitkan untuk perusahaan, sebelum 

saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. 

d. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, yang 

memberi hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari 

perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk enam bulan atau lebih. 

e. Obligasi konvertibel adalah obligasi yang setelah jangka waktu 

tertentu dan selama masa tertentu, dapat ditukarkan menjadi saham 

dari perusahaan emiten. 

f. Saham dividen adalah saham baru yang diterbitkan perusahaan bagi 

pemegang saham. Alasan perusahaan membagi saham dividen adalah 

karena perusahaan ingin menahan laba yang bersangkutan di dalam 

perusahaan untuk digunakan sebagai modal kerja. 

g. Saham bonus adalah saham yang diterbitkan perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham lama, dengan tujuan untuk 



memperkecil harga saham yang bersangkutan sehingga diharapkan 

mampu menyerap banyak investor karena harga yang terjangkau. 

h. Sertifikat reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa 

pemodal menitipkan uang kepada manajer investasi sebagai pengelola 

dana untuk di investasikan baik di pasar modal atau pasar uang. 

i. Sertifikat ADR / CDR (American Depository Receipts/Continental 

Depository Receipts ) adalah suatu resi (tanda terima) yang 

memberikan bukti bahwa saham perusahaan asing, disimpan sebagai 

titipan atau berada di bawah penguasaan suatu bank Amerika. 

C. Investasi dalam Saham 

1. Pengertian Investasi 

Pengertian investasi sebagaimana yang diungkapkan Husnan dan 

Prastuti (2004, h.13) adalah penggunaan uang dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan.  

Tandelilin (2001, h.3) berpendapat bahwa investasi merupakan 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya di masa datang. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa investasi merupakan 

pananaman modal yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Dalam berinvestasi investor cenderung untuk memilih investasi yang 

menawarkan tingkat pengembalian (return) yang lebih tinggi dengan 

risiko yang lebih rendah. Hubungan antara return dengan risiko adalah 

sebanding. Investasi yang mempunyai return yang tinggi akan mempunyai 

tingkat risiko yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi 

return yang akan diterima oleh investor, maka semakin tinggi pula 

kemakmuran yang akan diterima oleh investor. Dengan adanya prinsip ini 

maka investor seharusnya dapat menyeimbangkan antara risiko lebih 

tinggi dengan adanya peningkatan return yang akan diterima. Saham yang 

mempunyai risiko lebih besar akan menghasilkan return yang lebih tinggi, 

sedangkan saham yang berisiko rendah akan menghasilkan return yang 

rendah pula. Besar kecilnya return yang akan diperoleh investor dari 



saham yang dimiliki ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba dan 

fluktuasi harga saham. 

2. Risiko Investasi 

Selain memperhitungkan return yang diharapkan, seorang investor 

juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi sebagai dasar 

pembuatan keputusan investasi, mengingat bahwa investasi saham 

memang penuh dengan risiko, berbeda dengan menabung di bank yang 

memberikan tingkat imbal hasil yang bebas risiko. Ada beberapa sumber 

risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Menurut 

Tandelilin (2001, h.49) sumber-sumber tersebut antara lain : 

a. Risiko Suku Bunga 

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka 

harga saham akan turun, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini 

mengakibatkan banyak investor memindahkan dananya dari saham ke 

dalam deposito, sehingga harga saham akan turun yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap return. 

b. Risiko Pasar 

Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar 

saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun 

perubahan politik. 

c. Risiko Inflasi 

Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah 

yang telah diinvestasikan. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor 

biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi 

penurunan daya beli yang dialaminya. 

d. Risiko Bisnis 

Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut 

risiko bisnis. 

 

 



e. Risiko Finansial 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan 

hutang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi hutang 

yang digunakan perusahaan, semakin besar risiko finansial yang 

dihadapi perusahaan. 

f. Risiko likuiditas 

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan 

perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat 

suatu sekuritas diperdagangkan, semakin likuid sekuritas tersebut, 

demikian pula sebaliknya. Semakin tidak likuid suatu sekuritas 

semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi perusahaan. 

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik 

dengan nilai mata uang negara lainnya. 

h. Risiko Negara 

Risiko ini disebut juga sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan 

dengan kondisi politik suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi 

di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan 

sangat penting diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang 

terlalu tinggi. 

Di samping berbagai sumber risiko di atas, dalam manajemen investasi 

modern juga dikenal pembagian risiko total investasi ke dalam dua jenis 

risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis.  

Menurut Nurdin (1999, h.16) risiko sistematis ditentukan oleh besar 

kecilnya koefisien beta yang menunjukkan tingkat kepekaan harga suatu 

saham terhadap harga saham secara keseluruhan di pasar. Jenis risiko ini 

timbul karena faktor-faktor yang bersifat makro dan mempengaruhi semua 

perusahaan atau industri serta tidak dapat dikurangi walaupun dengan cara 

diversifikasi. Selanjutnya risiko tidak sistematis merupakan risiko yang 

timbul karena faktor-faktor mikro yang dijumpai pada perusahaan atau 

industri, sehingga pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri 



tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah struktur modal, struktur aktiva dan 

tingkat likuiditas perusahaan. 

3. Pengertian Saham 

Pengertian saham secara umum adalah surat bukti atau tanda 

kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu. Dari definisi tersebut dapat 

dijelaskan bahwa saham merupakan suatu sekuritas yang mempunyai 

kekuatan hukum bagi pemegangnya sebagai suatu tanda kepemilikan dan 

keikutsertaan modal di dalam suatu perusahaan, di mana saham tersebut 

dapat diperjualbelikan dan nantinya diharapkan akan memberikan suatu 

penghasilan berupa dividen.  

4. Jenis-jenis Saham 

Dalam transaksi jual beli saham di bursa efek, saham merupakan 

instrumen yang dominan diperdagangkan dibandingkan dengan obligasi. 

Saham ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:  

a. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan 

bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang 

tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal 

likuiditas, klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang 

obligasi. 

Macam saham preferen (Jogiyanto, 2003, h.70-73) adalah: 

1) Convertible Preferred Stocks 

Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, 

beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang 

memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan 

saham biasa dengan rasio penukaran yang telah ditentukan. 

2) Callable Preferred Stock 

Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada 

perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini 

dari pemegang saham pada tanggal tertentu. Harga tebusan ini 

biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. 

3) Floating atau Adjustable-Rate Preferred Stock (ARP) 

Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru dari Amerika 

Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak 

membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar 

tergantung dari tingkat return t-bill (treasury bill). 



b. Saham Biasa 

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002, h.265) saham biasa adalah 

saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasa 

mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan 

memperoleh keuntungan. Pemilik saham mempunyai hak suara pada 

rapat umum pemegang saham, dan pada likuidasi perseroan pemilik 

saham memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan perseroan 

setelah tagihan kreditur dari saham preferen dilunasi. Saham biasa 

dapat dibedakan menjadi 5 jenis (Darmadji dan Fakhruddin, 2001, 

h.7): 

1) Blue Chip Stock 

Merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan 

terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya dalam 

memperoleh keuntungan konsisten dalam pembayaran dividen. 
Contoh : TLKM,ASII,GGRM,HMSP,ISAT,SMGR 

2) Income Stock 

Merupakan saham dari suatu perusahaan yang mampu membayar 

dividen lebih tinggi dari tahun ke tahun. Perusahaan yang seperti 

ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi. 

Contoh : AQUA,UNVR,BATA,MERK 

3) Growth Stocks 

Merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik 

penjualannya, perolehan laba dan pangsa pasarnya mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri. Perusahaan 

seperti ini biasanya lebih agresif berorientasi riset dan 

menggunakan kembali keuntungan untuk ekspansi. 

Contoh : INCO,AALI,ASGR,UNTR,AUTO,KLBF,DNKS 

4) Speculative Stocks 

Pada prinsipnya pada saat membeli saham kita dapat memberi 

suatu janji, tidak ada kepastian bahwa dana yang akhirnya kita 

terima pada waktu menjual saham tersebut akan bertambah atau 

bahkan berkurang atau sama dengan jumlah dana yang telah kita 

bayarkan. Atau dengan kata lain saham suatu perusahaan yang 

tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan tetap dari 

tahun ke tahun. 

Contoh : CNKO,MYRX,KPIG,PICO 

5) Counter Cyclical Stocks 

Saham perusahaan yang keuntungannya tidak terpengaruh oleh 

situasi dan kondisi secara umum. Biasanya perusahaan yang seperti 

ini bergerak dalam industri yang selalu dibutuhkan masyarakat. 

Contoh : RALS,MPPA,HERO,ALFA 

 

 



D. Analisis Saham 

Sebelum membuat keputusan investasi, seorang investor hendaknya 

melakukan analisis terhadap saham yang akan diinvestasi. Menurut Halim 

(2005, h.21) ada dua pendekatan dalam menganalisis sekuritas yaitu analisis 

teknikal dan analisis fundamental. 

1. Analisis teknikal 

Keputusan investasi dalam analisis teknikal didasarkan pada data pasar 

di masa lalu (seperti data harga saham dan volume penjualan saham), 

sebagai dasar untuk mengestimasi harga saham di masa datang. Analisis 

teknikal ini lebih sering digunakan oleh para spekulator dengan cara 

mempelajari data historis dari harga saham serta menghubungkannya 

dengan trading volume yang terjadi dan kondisi ekonomi pada saat itu. 

Bagi mereka, data pasar sudah mencukupi sebagai dasar pembuatan 

keputusan investasi, sehingga tidak perlu lagi tergantung pada data laporan 

keuangan secara akuntansi. 

Menurut Sunariyah (2003, h.87) analisis teknikal memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan 

b. Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu dengan titik berat pada 

perubahan harga  

c. Analisis teknikal berfokus pada faktor-faktor eksternal melalui analisis 

pergerakan saham tertentu atau saham secara keseluruhan di bursa 

d. Para praktisi yang menggunakan analisa teknikal cenderung lebih 

berkonsentrasi pada jangka pendek karena analisa ini cenderung 

dirancang untuk jangka relatif pendek. 

2. Analisis Fundamental 

Analisis Fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal- hal 

yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan 

tujuan untuk mengetahui sifat-sifat  dasar dan karakteristik operasional 

dari perusahaan. Menurut Sutrisno (2005, h.330) analisis fundamental 

sangat tepat digunakan oleh para investor di mana analisis ini 

menitikberatkan pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham dan 



analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. 

Adapun kinerja perusahaan bisa dilihat dari perkembangan perusahaan, 

neraca perusahaan dan laporan rugi-labanya, proyeksi usaha, rencana 

perluasan dan kerjasama dan lain-lain. Pada umumnya apabila kinerja 

perusahaan mengalami perkembangan yang baik, akan bisa mengangkat 

harga saham. Menurut Tandelilin (2001, h.209) tahapan dalam analisis 

fundamental meliputi : 

a. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi adalah analisis terhadap berbagai variabel ekonomi 

makro yang perlu dipertimbangkan investor dalam melakukan analisis 

penilaian saham dan membuat keputusan alokasi investasi. Hal ini 

menjadikan kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan 

kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang, akan sangat 

berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. 

b. Analisis Industri 

Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan 

investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam 

industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang 

menguntungkan bagi investor. 

c. Analisis Perusahaan 

Analisis perusahaan merupakan tahapan terakhir dalam analisis 

fundamental. Analisis ini bertujuan untuk menentukan perusahaan-

perusahaan atau saham mana saja yang menguntungkan sehingga layak 

dijadikan pilihan investasi. Hasil dari analisis perusahaan diharapkan 

mampu memberikan gambaran kepada investor tentang nilai 

perusahaan, karakteristik internal, kualitas perusahaan, kinerja 

manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. 

E. Indeks Harga Saham  

Keputusan investor memilih suatu saham sebagai obyek investasinya 

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa, 

baik secara individual, kelompok maupun gabungan. Bentuk informasi historis 

yang dipandang sangat tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham 



adalah suatu indeks harga saham yang memberikan diskripsi harga-harga 

saham pada suatu saat tertentu maupun dalam periodesasi tertentu pula. Lebih 

dalam lagi indeks akan memberikan informasi perihal apa yang telah dan 

sedang terjadi di bursa. Pergerakan indeks harga saham akan selalu mengikuti 

perkembangan rata-rata harga saham di bursa. Jika harga sebagian besar 

saham di bursa menguat maka nilai indeks harga saham juga akan menguat, 

demikian pula sebaliknya. Menurut Lubis (2008, h.158) di Bursa Efek 

Indonesia terdapat lima jenis indeks harga saham yaitu : 

1. Indeks Harga Saham Individual (Individual Index) 

Indeks Harga Saham Individual menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga masing-masing saham 

sampai pada tanggal tertentu.  

2. Indeks Harga Saham Sektoral (Sectoral Index) 

Indeks Harga Saham Sektoral adalah suatu nilai yang digunakan untuk 

mengukur kinerja kelompok saham yang tercatat di suatu bursa efek. 

3. Indeks LQ 45 

Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi 

melalui beberapa kriteria pemilihan dan disesuaikan setiap enam bulan 

sekali, sehingga saham yang terdapat dalam indeks ini bisa berubah-ubah. 

4. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index) 

JII terdiri dari 30 saham-saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai 

dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam JII 

melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment 

Management. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah. 

5. Indeks Harga Saham Gabungan / IHSG (Composite Share Price Index) 

Indeks ini menggambarkan suatu rangkaian historis mengenai pergerakan 

harga saham gabungan seluruh saham perusahaan yang tercatat di bursa. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) karena lebih mencerminkan kondisi keseluruhan 

transaksi di bursa saham, bahkan dewasa ini Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai 



landasan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir, artinya bila kondisi 

ekonomi suatu negara baik maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

tentunya akan menunjukkan adanya trend yang meningkat begitu juga 

sebaliknya. Sunariyah (2003, h.127) mengemukakan bahwa ada dua metode 

perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan yaitu : 

a. Metode Rata-Rata (Average Method) 

Pada metode ini, harga pasar saham-saham yang dimasukkan dalam 

perhitungan indeks tersebut dijumlah kemudian dibagi dengan suatu 

faktor pembagi tertentu. Rumus Indeks Harga Saham Gabungan 

dengan metode rata-rata menurut Sunariyah (2003, h.128) adalah : 

 

 

 

 

Ps  : Harga Pasar Saham 

PBase : Harga Dasar Saham 

b. Metode Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Method) 

Pada metode ini, dalam perhitungan indeks ditambahkan pembobotan 

di samping harga pasar saham dan harga dasar saham. Ada dua ahli 

yang mengemukakan metode ini (Sunariyah, 2003, h.128) : 

1) Rumus Paasche 

 

 

 

 

Ps : Harga Pasar Saham 

PBase : Harga Dasar Saham 

Ss : Jumlah saham yang dikeluarkan (outstanding shares) 

2) Rumus Laspeyres 

 

 

 

 

        ∑ Ps 

IHSG =  

      ∑ PBase 

      ∑ (Ps x Ss) 

IHSG =  

    ∑( Pbasex Ss) 

      ∑ (Ps x So) 

IHSG =  

    ∑( Pbasex So) 



Ps : Harga Pasar Saham 

PBase : Harga Dasar Saham 

So : Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar 

Dari kedua rumus di atas, tentu bukan hal yang mudah untuk 

menentukan mana yang lebih akurat, untuk itu Drobish 

mengemukakan pendapatnya bahwa rata-rata dari kedua rumus 

tersebut merupakan pendekatan yang terbaik, (Sunariyah, 2003, 

h.128). 

Rumus Drobish 

 

 

 

F. Variabel Ekonomi Makro 

Berdasarkan pada analisis ekonomi, seorang investor hendaknya 

memahami variabel ekonomi makro yang bisa mempengaruhi keputusan 

investasinya. Hal ini didasarkan pada pendapat Siegel (1991) dalam Tandelilin 

(2001, h.211) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara harga saham dengan kinerja ekonomi makro, di mana variabel ekonomi 

makro menurut Tandelilin (2001, h.213) meliputi pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB), laju pertumbuhan inflasi, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar mata uang. Dalam penelitian ini variabel ekonomi makro yang 

dipakai dibatasi pada tingkat inflasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan nilai tukar Rupiah per bulan, variabel pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) tidak dipakai karena Badan Pusat Statistik 

hanya menghitung pertumbuhan PDB per triwulan dan  per tahun, selain itu 

ketiga variabel di atas mengalami pergerakan yang cukup signifikan. 

1. Tingkat Inflasi 

Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang dapat terjadi, baik di 

negara maju ataupun di negara berkembang seperti Indonesia. Dinamika 

dan perkembangan ekonomi berdampak pada peningkatan permintaan 

akan barang dan jasa merupakan salah satu penyebab inflasi. Secara 

                IHSG Paasche + IHSG Laspeyres 

IHSG =  

  2 



sederhana inflasi dapat diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga 

umum barang-barang secara terus-menerus (Nopirin, 2000, h.25). 

Inflasi menyebabkan ada sebagian kelompok yang diuntungkan dan 

sebagian lainnya dirugikan. Inflasi akan menguntungkan bagi kelompok 

yang memiliki uang berlebih, karena uang tersebut dapat diinvestasikan 

pada aset tanah, rumah dan dialokasikan di pasar uang (Suparmono, 2004, 

h.138). Bentuk-bentuk investasi tersebut akan mengalami kenaikan harga 

yang jauh lebih cepat daripada bentuk investasi lainnya sehingga pemilik 

akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan investasi tersebut. 

Sebaliknya, inflasi akan merugikan bagi kelompok dengan pendapatan 

rendah karena akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 

Untuk mencegah dan menanggulangi inflasi, maka menurut Nopirin 

(2000, h.34) pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan berikut ini : 

a. Kebijaksanaan Moneter 

Kebijaksanaan moneter diambil untuk mengurangi jumlah uang yang 

beredar di masyarakat yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku 

bunga melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

b. Kebijaksanaan Fiskal 

Kebijaksanaan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran 

pemerintah dan perpajakan, artinya inflasi dapat ditekan apabila 

pemerintah mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak. 

c. Kebijaksanaan yang Berkaitan dengan Output 

Kenaikan jumlah output barang dapat menekan inflasi, karena dengan 

banyaknya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan 

harga. Kenaikan jumlah output barang ini dapat dicapai salah satunya 

dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk impor barang. 

d. Kebijaksanaan Penentuan Harga dan Indeks 

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara penentuan harga berdasarkan 

indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah, artinya jika indeks 

harga naik, maka gaji atau upah juga akan naik. 



Dalam hubungannya dengan pasar modal, kenaikan inflasi 

memberikan pengaruh negatif bagi investor (Harianto dalam Tandelilin, 

2001, h.214). Inflasi akan meningkatkan pendapatan dan biaya 

perusahaan, namun jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari 

peningkatan pendapatan maka profitabilitas perusahaan akan menurun, 

yang itu artinya dividen yang diterima oleh investor juga akan menurun. 

Apabila banyak investor menjual sahamnya karena penurunan dividen 

maka akan berakibat pada turunnya harga saham, yang selanjutnya akan 

berdampak pada penurunan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). 

2. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Salah satu instrumen moneter yang dapat mempengaruhi atau 

memotivasi masyarakat maupun pengusaha untuk menabung dan 

melakukan investasi adalah suku bunga, yang dimaksud dengan suku 

bunga di sini adalah suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia 

selaku bank sentral Indonesia dengan mengeluarkan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka 

waktu pendek. Pemerintah melalui BI akan menaikkan tingkat suku bunga 

untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat atau dalam arti luas untuk 

mengatur perekonomian nasional. Inilah yang sering disebut dengan 

kebijakan moneter.  

Kenaikan suku bunga SBI akan mendorong bank-bank dan lembaga-

lembaga keuangan lainnya untuk membeli SBI. Adanya bunga yang tinggi 

dalam SBI membuat bank dan lembaga keuangan yang menikmatinya ini 

otomatis akan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk produk-

produknya. Tujuannya agar mampu menarik sebanyak mungkin dana 

masyarakat yang akan digunakan untuk membeli SBI lagi.  

Bunga yang tinggi ini tentunya akan berdampak pada alokasi dana 

investor pasar modal. Investor akan cenderung menarik investasi pada 

saham kemudian memindahkannya pada investasi tabungan atau deposito 

yang bebas resiko. Apabila hal tersebut dilakukan oleh sebagian besar 



investor pasar modal, maka akan berdampak pada turunnya harga saham. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat bunga membawa 

pengaruh negatif terhadap harga saham (Harianto dalam Tandelilin, 2001, 

h.214). 

3. Nilai Tukar Rupiah 

Kehidupan perekonomian global dewasa ini, hampir tidak ada satupun 

negara di dunia yang dapat menghindarkan perekonomiannya dari 

pengaruh pergerakan valuta asing, khususnya dari hard currencies (valuta 

asing yang nilainya kuat) seperti US Dollar. USD telah menjadi semacam 

mata uang internasional sehingga setiap negara mengandalkan mata uang 

ini. Contoh sederhana yaitu semua negara pasti mencadangkan devisanya 

dalam bentuk dollar. Selain itu kegiatan ekspor maupun impor selalu 

berpatokan pada mata uang ini. 

Nilai tukar (kurs) mata uang asing adalah harga di mana penjualan atau 

pembelian valuta asing berlangsung atau jumlah uang dalam negeri yang 

harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Di dunia 

terdapat 3 macam sistem penetapan nilai tukar, menurut Hady (2001, h.44) 

sistem tersebut meliputi : 

a. Sistem Nilai Tukar Tetap / Stabil (Fixed Exchange Rate System) 

Sistem nilai tukar tetap dan stabil diperlukan agar arus perdagangan 

dan investasi internasional atau antar negara dapat berjalan lancar.  

b. Sistem Nilai Tukar Mengambang (Floating Exchange Rate System) 

Dalam sistem ini nilai tukar atau forex rate suatu mata uang atau valas 

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valuta 

asing. Sistem nilai tukar mengambang dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Freely Floating Rate atau Clean Float 

Adalah sistem dengan tidak adanya campur tangan pemerintah 

dalam permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di bursa 

valuta asing.  

2) Managed Float atau Dirty Float 

Adalah sistem dengan adanya campur tangan pemerintah dalam 

permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di bursa valuta 



asing. Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, 

termasuk Indonesia. 

c. Sistem Nilai Tukar Terkait (Pegged Exchange Rate System) 

Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang 

suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata 

uang tertentu. Sistem ini dilakukan oleh beberapa negara di Afrika 

yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis. 

Secara teoritis menguatnya nilai tukar Rupiah khususnya terhadap 

USD memberikan pengaruh  positif terhadap pasar modal (Harianto dalam 

Tandelilin, 2001, h.214), hal ini salah satunya disebabkan oleh 

membaiknya kondisi fundamental emiten di pasar modal yang memiliki 

hutang berupa USD kerena menjadi lebih ringan saat melunasi 

kewajibannya, sehingga margin keuntungan dan harga sahamnya 

meningkat. Jadi bisa disimpulkan apabila nilai tukar Rupiah menguat, 

maka kinerja IHSG cenderung meningkat, begitu juga sebaliknya. 

G. Model konsep 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditentukan 

suatu model konsep tentang variabel ekonomi makro yang mempengaruhi 

Indeks Harga Saham Gabungan. Hubungan konsep tersebut dapat dijelaskan 

pada gambar berikut ini : 

Gambar 1 

Model Konsep 

 

 

 

 

 

Hubungan di atas dapat menjelaskan bahwa variabel ekonomi makro 

mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

H. Hipotesis 

Nazir (2002, h. 182) menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang 

diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya 

fenomena-fenomena yang kompleks. Dari model konsep di atas maka akan 

Variabel Ekonomi 

Makro 

Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) 



diturunkan pada model hipotesis. Adapun model hipotesis pada penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan model hipotesis yang merupakan pengembangan dari model 

konsep, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel ekonomi makro, yaitu 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 – Juni 2008. 

2. Variabel nilai tukar Rupiah merupakan variabel dominan yang 

mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 

– Juni 2008.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pelaksanakan suatu penelitian dapat menggunakan bermacam-macam 

metode, tergantung masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian penjelasan merupakan 

penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan kausal (causal 

relationship) antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis 

tertentu. 

Dilihat dari pendekatan analisisnya, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi titik fokus 

dari penelitian ini adalah menguji  hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian, dengan pertimbangan bahwa 

Bursa Efek Indonesia merupakan pusat informasi perusahaan yang go public 

di Indonesia, selain itu pengambilan data dilakukan di BEI adalah untuk 

memudahkan akses bagi peneliti. 

C. Variabel dan Pengukuran 

1. Identifikasi Variabel 

Berdasarkan pada permasalahan dan hipotesis yang diajukan pada bab 

sebelumnya, maka variabel yang akan diteliti dikelompokkan dalam dua 

variabel, yaitu : 

a. Variabel Terikat (Dependent Variable), dalam penelitian ini sebagai 

variabel terikat (Y) adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

b. Variabel Bebas (Independent Variable), dalam penelitian ini sebagai 

variabel bebas adalah : 

X1 : tingkat inflasi 

X2 : tingkat suku bunga SBI 

X3 : nilai tukar Rupiah  

 



2. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan identifikasi variabel di atas, selanjutnya perlu diuraikan 

definisi operasional masing-masing variabel. Adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dalam penelitian tergantung atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat (Y) adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang 

digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang 

tercatat di suatu bursa efek. Dalam penelitian ini menggunakan data 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulanan perusahaan-

perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia mulai Juli 2005 sampai 

dengan  Juni 2008. 

b. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diteliti untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah : 

1) Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan yang menggambarkan kenaikan 

harga-harga barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Variabel 

ini diukur dengan koefisien slope regresi dari Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dan tingkat inflasi. Pengukuran ini sesuai 

dengan penelitian Domian, et al (1996) dan Joseph (2002). Adapun 

koefisien slope regresi adalah sebagai berikut : 

 

 

2) Tingkat Suku Bunga SBI 

SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang 

berjangka waktu pendek. Variabel ini diukur dengan koefisien 

slope regresi dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 

tingkat suku bunga SBI. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian 

Y = a + βX1 + e 



Joseph (2002). Adapun koefisien slope regresi adalah sebagai 

berikut : 

 

 

3) Nilai Tukar Rupiah 

Nilai Tukar Rupiah adalah harga mata uang Rupiah dalam ukuran 

mata uang asing (USD). Variabel ini diukur dengan koefisien slope 

regresi dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar 

Rupiah. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Burgman (2006) 

dan Joseph (2002). Adapun koefisien slope regresi adalah sebagai 

berikut : 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta 

ciri-ciri yang telah ditetapkan yang disebut variabel (Nazir, 2002, h.325). 

Populasi dalam penelitian ini meliputi data tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

SBI, nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Setelah penentuan populasi, langkah selanjutnya yang diambil adalah 

menentukan sampel yang diteliti. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti (Arikunto, 2002, h.177). Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah data bulanan mulai Juli 2005 - Juni 2008 dari data tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penting, karena dalam 

teknik pengumpulan data ini diperoleh data yang akan dianalisis dan hasilnya 

disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Arikunto (2002, h.21), 

metode pengumpulan data adalah sebagai suatu cara untuk memperoleh data 

di dalam kegiatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

Y = a + βX2 + e 

Y = a + βX3 + e 



diperoleh dengan cara mengambil data dari catatan yang dilakukan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena tertentu dari suatu objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder yang 

digunakan antara lain : 

1. Jakarta Stock Exchange (JSX) Statistik 

Dari sumber ini diperoleh data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

2. www.bi.go.id 

Dari sumber ini diperoleh data tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan 

nilai tukar Rupiah. 

F. Teknik Analisis 

Analisis data adalah suatu usaha untuk dapat menemukan jawaban dalam 

suatu penelitian. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam 

bentuk-bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dari hasil sebuah penelitian. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan atau 

menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel yang digunakan. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis ini merupakan metode statistik untuk penarikan kesimpulan 

atau generalisasi untuk keseluruhan populasi atas dasar sampel atau 

statistik yang sedang diselidiki. Analisis ini bertujuan untuk mengukur 

besarnya pengaruh. 

Pelaksanaan dari analisis ini menggunakan alat bantu statistik, yaitu 

Analisis Regresi Linier Berganda. Namun sebelum menganalisis lebih lanjut 

hasil regresi, agar hasil yang diberikan representative (memenuhi persyaratan 

BLUE-best, linier, unbiased, estimator), maka diperlukan uji asumsi klasik. 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 



normal. Uji Normalitas bisa dilakukan dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kaidah pengambilan 

keputusan terhadap uji normalitas data adalah “apabila nilai 

asymptotic significance lebih besar dari 5 % maka dikatakan 

normal dan apabila lebih kecil dari 5 % dikatakan tidak normal.” 

2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat antar variabel 

bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier / 

hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model 

regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi 

tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh 

kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Pengujian 

gejala multikolinieritas dengan cara mengkorelasikan variabel 

bebas yang satu dengan variable bebas yang lain. Ghozali (2005, 

h.91) mengemukakan bahwa multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-

masing variabel. Jika nilai toleransi < 0,10 atau VIF >10 maka 

terdapat multikolinieritas dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi gejala dengan uji 

Glejser yaitu melakukan regresi varian gangguan (residual) dengan 

variabel bebasnya sehingga didapatkan nilai P. Untuk mengetahui 

adanya gejala gangguan atau tidak adalah apabila P > 0,05 

menunjukkan tidak terjadi gangguan begitu pula sebaliknya. 



4) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut urutan waktu (Suharyadi dan Purwanto, 2004, 

h.529). Cara pengujian untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah dengan menggunakan Uji Statistik Durbin Watson. Uji 

statistik ini untuk menguji hipotesis : 

Ho : tidak ada autokorelasi yang positif 

H1 : ada autokorelasi yang positif 

Dengan data dari hasil observasi kemudian dibandingkan d dengan 

di. Jika hipotesis Ho adalah akan ada autokorelasi positif, maka: 

d < dL  : Ho ditolak, ada autokorelasi 

d < dU   : Ho diterima, tidak ada autokorelasi 

dL < d < dU : hasil pengujian tidak dapat disimpulkan 

bila tidak ada autokorelasi negatif, digunakan (4-d) sebagai 

pengganti d  

d > 4-dL  : menolak Ho 

d < 4-dU  : menerima Ho 

4-dU < d < 4- dL : hasil pengujian tidak dapat disimpulkan 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah, terhadap 

variabel terikat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Adapun 

persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +….bkXk + e 

(Suharyadi dan Purwanto, 2004, h.508) 

Di mana : 

Y  : nilai hubungan variabel terikat terhadap variabel bebas 

a  : bilangan konstanta 

b  : koefisien regresi 

X1X2 : variabel bebas 

e  : error 



Berdasarkan persamaan tersebut, maka dalam penelitian ini model 

persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Di mana : 

a : bilangan konstanta 

b : koefisien regresi 

X1 : tingkat inflasi 

X2 : tingkat suku bunga SBI 

X3 : nilai tukar Rupiah  

e : error 

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan secara statistik melalui 

beberapa tahap sebagai berikut: 

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji kebenaran pengaruh dari seluruh 

variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat, 

langkah-langkah dalam uji F antara lain: 

a) Merumuskan hipotesis  

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ho = b1, b2, b3 = 0 ; ini berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan atau bersama-sama dari variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

H1 = b1, b2, b3 ≠ 0 ; ini berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan dari variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) 

b) Menentukan tingkat signifikansi (level of significance) (α) = 5 

% dan degree of freedom (df) sebesar (k-1) derajat 

pembilangnya dan (n-k) untuk derajat penyebutnya, di mana n 

= jumlah observasi dan k = variabel penjelasnya. 

c) Menghitung F hitung dengan rumus  

F hitung dapat dicari dengan cara: 

F hitung   =  
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(Suharyadi dan Purwanto, 2004, h.523) 



Di mana; 

R²  = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

d) Membandingkan F hitung dengan F tabel 

ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai 

berikut: 

jika F hitung > F tabel , berarti Ho ditolak dan H1 diterima, artinya 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

jika F hitung < F tabel , berarti Ho diterima dan H1 ditolak, artinya 

variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat 

2) Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

parsial (individual) terhadap variabel terikat serta untuk 

mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh lebih dominan 

terhadap variabel terikat. Langkah-langkah dalam uji t adalah 

sebagai berikut : 

a) Merumuskan hipotesis 

hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : b1 = 0 , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari variabel bebas (X1) terhadap variabel terikat 

(Y) 

H1 : b1 ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial dari variabel bebas (X1) terhadap variabel terikat (Y) 

b) Menentukan tingkat signifikansi atau level of significance (α) = 

5 % dengan degree of freedom (df) (n-k-1) di mana k adalah 

jumlah variabel bebas 

c) Menghitung t hitung dengan rumus 

Nilai t-statistik dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

T-hitung = 
Sb

Bb −
 



(Suharyadi dan Purwanto, 2004, h.523) 

d) Membandingkan t hitung dengan t tabel  

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak  

Jika Ho ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan 5% variabel 

bebas yang diuji secara nyata berpangaruh terhadap variabel 

terikat dan begitu juga sebaliknya. Jika Ho diterima berarti 

variabel bebas yang diuji secara nyata tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah bursa efek tertua dan terbesar di 

Indonesia. Bursa ini pertama kali dibentuk pada tanggal 14 Desember 

tahun 1912 oleh Vereniging Voor De Effectenhandel di Batavia. Tujuan 

utama dari bursa efek yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda 

tersebut adalah untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai 

perkebunan milik Belanda yang dikembangkan secara besar-besaran di 

Indonesia saat itu. Bursa Batavia sempat ditutup pada Perang Dunia I dan 

kemudian dibuka lagi pada tahun 1925. Pada saat Perang Dunia II yang 

kemudian disusul dengan perang kemerdekaan Republik Indonesia 

mengakibatkan aktivitas bursa terhenti pada tahun 1940-1951.  

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia membuka kembali pasar 

modal di Indonesia pada tahun 1952 dan menetapkan Undang-Undang 

Bursa No.15 dengan nama Bursa Efek Indonesia yang mulai beroperasi 

pada tanggal 11 Juni 1952. Pada awalnya aktivitas pasar modal mengalami 

kemajuan, namun nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada 

tahun 1956 kembali menyebabkan terhentinya kegiatan bursa. Memasuki 

tahun 1958 kondisi pasar modal Indonesia menjadi lesu. Hal ini 

disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi, banyaknya warga Belanda 

yang meninggalkan Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

Belanda oleh Pemerintah Indonesia dan larangan memperdagangkan efek-

efek yang diterbitkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Hal 

ini mengakibatkan kegiatan pasar modal di Indonesia berhenti dengan 

sendirinya.  

Pada tanggal 26 Juli 1968, Bank Indonesia (BI) membentuk tim 

persiapan pasar uang dan modal untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek 

Jakarta. Pengesahan pasar modal tersebut dilakukan pada tanggal 28 

Desember 1976 melalui Keputusan Presiden No.52/1976 dan diresmikan 

pada tanggal 1 Agustus 1977. Pengaktifan kembali Bursa Efek Jakarta 



tersebut ditandai dengan go public-nya PT. Semen Cibinong sebagai 

perusahaan pertama yang tercatat di BEJ. Sejak diaktifkan kembali, pasar 

modal Indonesia mulai tahun 1977 sampai dengan 1983 mengalami 

perkembangan yang lambat, bahkan setelah tahun 1983 sampai dengan 

1987 pasar modal Indonesia mengalami stagnasi. Hal ini dapat dilihat dari 

sedikitnya jumlah perusahaan yang go public dan nilai volume 

perdagangannya. Emiten yang tercatat hanya berjumlah 24 perusahaan 

dengan jumlah saham kurang lebih 65 juta lembar saham. Kondisi ini 

disebabkan oleh ketatnya campur tangan pemerintah, selain itu juga 

adanya persaingan dari suku bunga deposito serta masih adanya sifat 

tertutup dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga walaupun 

telah dirangsang dengan tax holiday, perusahaan-perusahaan tersebut tetap 

enggan melakukan penjualan sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. Pada 

saat itu BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) bertindak sebagai 

pengelola Bursa Efek Jakarta sampai dengan tahun 1990.  

Berdasarkan Keputusan Presiden No.53/1990 status BAPEPAM 

berubah menjadi badan yang mengawasi serta membina kegiatan pasar 

modal, sedangkan pengelolaan Bursa Efek Jakarta selanjutnya diserahkan 

kepada swasta. Pada tanggal 16 April 1992 dilakukan serah terima 

pengelolaan Bursa Efek Jakarta dari BAPEPAM kepada pihak swasta 

dengan diresmikannya PT. Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 23 Mei 1995 

dilakukan uji coba sistem otomatisasi perdagangan efek di Bursa Efek 

Jakarta yang disebut dengan Jakarta Automated Trading System (JATS). 

Pada tanggal 3 Oktober 1995 penggunaan sistem otomatisasi tersebut 

diresmikan. Dengan dilakukannya penerapan sistem otomatisasi 

perdagangan (JATS), diharapkan dapat menghilangkan keterbatasan 

sistem manual, diantaranya terjadinya kesalahan tulis, penyampaian 

informasi yang lambat dan biaya transaksi per unit yang tinggi.  

Sejak tahun 1995 Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga telah melakukan 

usaha untuk meningkatkan partisipasi investor lokal yaitu dengan cara 

membuka Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) di beberapa kota besar di 

Indonesia agar investor dapat memonitor perkembangan pasar modal 



melalui fasilitas real time information yang bisa diakses melalui jaringan 

internet. Pada tahun 1996 pemerintah memberlakukan Undang-Undang 

No.8 tahun 1995 tentang pasar modal dan Undang-Undang No.1 tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah memberikan landasan hukum 

yang kuat bagi para pelaku pasar modal di Indonesia. Minat investor asing 

dan perusahaan efek asing yang sebelumnya ragu-ragu untuk memasuki 

pasar modal Indonesia menjadi mulai meningkat. Pada bulan Juli tahun 

2000, Bursa Efek Jakarta menetapkan perdagangan tanpa warkat (Scripless 

Trading) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan 

menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham serta untuk 

mempercepat proses penyelesaian transaksi.  

Pada tahun 2002 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan 

jarak jauh (Remote Trading) sebagai upaya meningkatkan akses pasar, 

efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan. Kemudian pada 

akhir tahun 2007 terjadi penggabungan Bursa Efek Surabaya ke dalam 

Bursa Efek Jakarta yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Konsolidasi kedua bursa ini akan meningkatkan efisiensi secara luas, 

meniadakan pemborosan akibat duplikasi seperti double listing, serta 

membuka jalan bagi pengembangan pasar modal Indonesia yang lebih 

terpadu. Diharapkan BEI lebih mampu bersaing dalam menarik dana 

investasi global. 

Hingga kuartal pertama tahun 2008 jumlah perusahaan yang telah go 

public berjumlah 387 perusahaan dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 

1.802 triliun. Perkembangan yang baik ini disebabkan karena 

meningkatnya IHSG dan masuknya perusahaan-perusahaan besar terutama 

BUMN yang tercatat sebagai emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sehingga mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar. Kondisi pasar yang 

membaik ini juga terlihat dari peningkatan aktivitas perdagangan di Bursa 

Efek Indonesia yang tercermin dari rata-rata volume perdagangan harian 

yang mengalami peningkatan. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjalin kerjasama dengan beberapa 

lembaga pendidikan dengan didirikannya Pojok Bursa Efek Indonesia di 



beberapa universitas serta mengadakan berbagai macam pelatihan pasar 

modal sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pasar modal sebagai alternatif investasi yang menguntungkan. Dengan 

berbagai fasilitas yang disediakan, diharapkan Bursa Efek Indonesia makin 

berkembang dari tahun ke tahun. 

2. Gambaran Umum Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Pada tanggal 1 April 1983, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

kali pertama diperkenalkan sebagai indikator untuk membantu pergerakan 

saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang digunakan 

untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di suatu 

bursa efek. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat tertentu, 

apakah pasar sedang aktif atau sedang lesu. 

Di dalam perkembangannya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

mengalami kenaikan dan penurunan nilai secara fluktuatif, hal ini 

disebabkan oleh berbagai variabel ekonomi makro, keadaan politik 

Indonesia, pengaruh dari indeks harga saham regional serta pengaruh 

lainnya yang datang dari dalam maupun luar negeri. Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) terus meningkat mulai dari level 1182,3 pada Juli 2005 

hingga membuat rekor tertinggi sepanjang masa pada 9 Januari 2008 di 

level 2.830,262. Berikut ini pergerakan IHSG mulai tahun 2005 sampai 

dengan Juni 2008. 

Gambar 3 

Pergerakan IHSG tahun 2005 - 2008 

 

 



Sebagai bagian dari indikator perekonomian nasional, maka seluruh 

kegiatan usaha Bursa Efek Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi 

makro Indonesia. Di tengah latar belakang kondisi perekonomian nasional 

yang memburuk terutama di paruh kedua tahun 2005, yang diwarnai 

dengan meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), melemahnya 

nilai mata uang Rupiah, kenaikan inflasi dan suku bunga bank, BEI dapat 

memperlihatkan kinerja yang sangat memuaskan selama tahun 2005. 

Indeks Harga Saham Gabungan BEI mencapai pertumbuhan sebesar 

16,24% dari 1.000,233 di akhir tahun 2004 menjadi 1.162,635 di akhir 

tahun 2005. Kondisi tersebut menempatkannya di kelompok tiga indeks 

dengan pertumbuhan terbesar di Asia Pasifik, setelah Tokyo Stock 

Exchange dan Korea Exchange. 

Memasuki tahun 2006, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

sempat melemah akibat merosotnya daya beli masyarakat paska kenaikan 

harga BBM bulan Oktober 2005, kemudian perekonomian Indonesia 

berangsur tumbuh dan membaik, yang didorong oleh pertumbuhan ekspor, 

kondisi sosial politik yang relatif stabil sepanjang tahun 2006, 

membaiknya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang go public di 

pasar modal, serta stabilitas ekonomi makro nasional, seperti turunnya 

tingkat suku bunga SBI, turunnya tingkat inflasi dan stabilnya nilai tukar 

Rupiah. Pada penutupan tahun 2006 Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) tercatat tumbuh 55,30 % dari 1.162,63 di awal tahun menjadi 

1805,52 di akhir tahun 2006. 

Pada tahun 2007 pemerintah mampu mempertahankan stabilitas 

perekonomian nasional dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

mencapai 6,30 %. Selama tahun 2007 juga perekonomian Indonesia tidak 

mengalami gejolak yang berarti, hal ini ditunjukkan dengan tingkat inflasi 

yang stabil di kisaran 6,59 %, nilai tukar Rupiah terhadap USD yang 

ditutup pada Rp. 9.419, serta tingkat suku bunga SBI yang berada pada 

tingkat 8 %. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mendorong 

para pelaku pasar modal baik itu investor, emiten maupun anggota bursa 

untuk melakukan kegiatan pasar modal secara produktif. Stabilitas yang 



terjadi pada pasar modal ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) pada tahun 2007 yang ditutup pada level 2.745,826 atau 

meningkat 52,08% dibandingkan penutupan tahun 2006 pada level 

1.805,523. Rekor tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai 

dengan tahun 2007 terjadi pada tanggal 11 Desember 2007, yaitu pada 

level 2.810,962. Prestasi ini menempatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebagai bursa berkinerja terbaik kedua diantara bursa-bursa utama di 

dunia. 

Sejak tahun 2005 hingga awal tahun 2008 Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) menunjukkan trend yang meningkat, bahkan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) telah membuat rekor tertinggi sepanjang 

masa pada 9 Januari 2008 di posisi 2.830,262, sebelum akhirnya bergerak 

turun akibat kekhawatiran akan melemahnya pertumbuhan perekonomian 

dunia yang berdampak negatif terhadap arah bursa regional dan BEI, 

ditambah lagi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 

24 Mei 2008 yang mendorong angka inflasi menjadi dua digit, di atas 10 

persen. Hal tersebut di atas mengakibatkan penurunan kinerja Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level 2349,1 pada akhir Juni 2008. 

3. Deskripsi Variabel 

a. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat 

secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi baru 

dapat dikatakan terjadi jika harga barang-barang kebutuhan pokok 

seperti beras, gula, minyak, dan sebagainya bergerak naik secara 

serentak dan menyeluruh di semua tempat. Kenaikan harga produk 

tersebut tentu akan membuat harga barang-barang lainnya juga naik. 

Pada saat itulah daya beli dari uang menjadi turun dan terjadilah 

inflasi. 

Berikut ini pergerakan tingkat inflasi mulai Juli 2005 sampai 

dengan Juni 2008. 



Gambar 4 

Pergerakan Tingkat Inflasi Juli 2005 – Juni 2008 

 

  

 

Pada tahun 2005 pemerintah terpaksa menghapus sebagian besar 

subsidi BBM akibat peningkatan harga minyak dunia di pertengahan 

tahun. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dari 7,32 % di 

awal tahun hingga mencapai puncaknya di level 18,38 % pada bulan 

November 2005. Pemerintah segera mangambil langkah penyelamatan 

untuk meredam gejolak ekonomi tersebut, sehingga inflasi sedikit 

mereda di akhir tahun pada level 17,11 %. 

Memasuki tahun 2006 keadaan perekonomian Indonesia berangsur 

tumbuh dan membaik dengan tingkat inflasi yang berhasil 

dipertahankan sebesar 6,6 % pada bulan Desember 2006. Hal ini 

diikuti oleh kebijakan Bank Indonesia yang secara bertahap 

menurunkan suku bunga SBI dari 11,75 % di awal tahun hingga 

menjadi 9,75 % di akhir tahun 2006. 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dari 6 % pada triwulan pertama menjadi 6,3 % pada triwulan ke empat 

tahun 2007, tingkat inflasi juga menunjukkan perkembangan yang baik 

dengan tetap stabil di kisaran 6 % dan ditutup di level 6,59 % di akhir 

tahun 2007. 

Kestabilan tingkat inflasi tahun 2007 sepertinya tidak dapat 

dipertahankan di tahun 2008. Tingkat inflasi pada bulan Januari berada 

di level 7,36% sedangkan pada bulan Juni 2008 meningkat pada level 

11,03 %. Penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2008 ini adalah lebih 

banyak dari sisi cost push inflation yang disebabkan oleh peningkatan 

harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (BBM, tarif telepon, tarif 
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angkutan). Meningkatnya harga minyak dunia yang akhirnya memaksa 

pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008 

memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tingkat inflasi. 

b. Tingkat Suku Bunga SBI 

SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka 

waktu pendek. Dalam perkembangannya tingkat suku bunga SBI 

mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan, seperti yang 

terlihat pada tabel berikut ini. 

Gambar 5 

Pergerakan Tingkat Suku Bunga SBI Juli 2005 – Juni 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Sumber : Data diolah 

 

Pada tahun 2005, Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI dari 

7,42 % hingga mencapai 12,75 % pada akhir tahun. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu cara untuk meredam tingginya inflasi akibat naiknya 

harga BBM yang berujung pada penghapusan sebagian besar subsidi 

BBM oleh Pemerintah. 

Memasuki tahun 2006 perekonomian Indonesia mulai tumbuh dan 

membaik. Hal ini salah satunya didukung oleh kebijakan Bank 

Indonesia yang secara bertahap menurunkan suku bunga SBI dari 

11,75 % di awal tahun hingga menjadi 9,75 % di akhir tahun 2006. 

Stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2006 mampu 

dipertahankan Pemerintah selama tahun 2007. Hal ini terlihat pada 



peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 6 % pada triwulan pertama  

hingga mencapai 6,3 % pada triwulan ke empat tahun 2007 serta 

ditunjang oleh kondisi ekonomi makro yang stabil, salah satunya 

ditunjukkan dengan tingkat bunga SBI yang stabil berada pada level 8 

%. 

Pada awal tahun 2008, tingkat suku bunga SBI berada pada level 8 

%, namun dengan adanya kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008, 

perlahan suku bunga SBI mengalami peningkatan hingga mencapai 

8,73 % pada Juni 2008. Kebijakan ini ditempuh Bank Indonesia untuk 

meredam inflasi.  

c. Nilai Tukar Rupiah 

Kehidupan perekonomian global dewasa ini, hampir tidak ada 

satupun negara di dunia yang dapat menghindarkan perekonomiannya 

dari pengaruh pergerakan valuta asing, khususnya dari hard currencies 

(valuta asing yang nilainya kuat) seperti US Dollar. US Dollar telah 

menjadi semacam mata uang internasional sehingga setiap negara 

mengandalkan mata uang ini.  

Berikut ini pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mulai 

Juli 2005 sampai dengan Juni 2008. 

Gambar 6 

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Juli 2005 – Juni 2008 

  

  

 



Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 

2005, dan kembali meningkatnya harga minyak dunia, merupakan dua 

faktor penting yang berpengaruh pada melemahnya Rupiah. Nilai tukar 

Rupiah yang sempat terpuruk hampir mendekati Rp.12.000 per US 

Dollar, kembali menguat ke level sekitar Rp 10.000 per US Dollar 

pada pertengahan September 2005. Namun lemahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap Rupiah dan terhadap fundamental perekonomian 

secara keseluruhan menyebabkan Rupiah kembali melemah, sehingga 

pada 29 September 2005 nilai tukar Rupiah berada di level Rp. 10.415. 

Memasuki tahun 2006 rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan 

kedua menguat sekitar 2% menjadi Rp 9.111 per US Dollar dari Rp 

9.299 per US Dollar pada triwulan pertama 2006. Akan tetapi, pada 

pertengahan Mei Rupiah melemah cukup signifikan dan sempat 

mencapai level Rp 9.400-an. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal 

terkait dengan ekspektasi berlanjutnya kebijakan moneter ketat di 

Amerika Serikat. 

Pada tahun 2007 nilai tukar Rupiah relatif stabil ditopang oleh 

surplus neraca pembayaran yang lebih besar, imbal hasil yang masih 

terjaga, risiko yang menurun dan tekanan kenaikan suku bunga 

Amerika Serikat yang berkurang. Hal ini terlihat pada tujuh bulan 

pertama tahun 2007 nilai tukar Rupiah relatif stabil pada kisaran antara 

Rp 8.600 – Rp 9.200 per US Dollar. 

Pada awal tahun 2008 nilai tukar Rupiah berada dikisaran 9200-an 

hingga bulan April. Namun, pada 27 Mei 2008 nilai tukar Rupiah 

melemah di level Rp. 9376 per US Dollar. Melemahnya nilai tukar 

Rupiah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi, 

kakhawatiran ini muncul bersamaan dengan meningkatnya inflasi pada 

bulan Mei tersebut. Pada Juni 2008 Bank Indonesia mampu membawa 

nilai tukar Rupiah ke tingkat yang lebih aman di level Rp. 9225, 

meskipun kebijakan yang diambil tersebut membawa konsekuensi 

pada penurunan cadangan devisa. 

 



B. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka harus dilakukan Uji Asumsi 

Klasik. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) 

perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan 

memenuhi persyaratan asumsi klasik. Persyaratan asumsi klasik yang harus 

dipenuhi adalah terbatas dari uji normalitas, multikolinieritas, 

heterokedastisitas, dan autokorelasi : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Metode yang digunakan 

untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov. Bila probabilitas hasil Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 

0,05 (5%) maka terdistribusi normal dan apabila sebaliknya maka 

terdistribusi tidak normal.  

Tabel 1 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 

Normal Parameters 
a,b

        Mean 

                                           Std. Deviation 

Most Extreme                    Absolute 

Differences                        Positive 

                                           Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 

35 

.0000000 

.24681482 

.119 

.119 

-.087 

.705 

.703 

 Sumber : Lampiran 2 

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,703 > 0,05, 

sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

 



2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan hubungan linier diantara beberapa 

variabel penjelas atau bebas dari model regresi. Masalah multikolinieritas 

harus dianggap sebagai suatu kelemahan yang dapat mengurangi 

keyakinan dalam uji signifikansi konvensional terhadap penaksir kuadrat 

terkecil. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinieritas dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 2 

Uji Multikolinieritas Value Inflation Factor (VIF) 

 

Variabel Bebas Nilai VIF Keterangan 

Tingkat inflasi (X1)  1,047 Non multikolinieritas 

Tingkat suku bunga SBI (X2) 1,018 Non multikolinieritas 

Nilai tukar Rupiah (X3) 1,044 Non multikolinieritas 

Sumber: Lampiran 2 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk variabel (X1, X2, dan 

X3,) tidak terjadi multikolinieritas dengan ditunjukkan nilai VIF yang lebih 

kecil dari 10. 

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi gejala dengan Uji Glejser yaitu melakukan regresi varian 

gangguan (residual) dengan variabel bebasnya sehingga didapatkan nilai P. 

Untuk mengetahui adanya gejala gangguan atau tidak adalah apabila P > 

0,05 menunjukkan tidak terjadi gangguan begitu pula sebaliknya. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut: 



Tabel 3 

Uji Heterokedastisitas 

 

Variabel bebas Prob (P) Keterangan 

Tingkat inflasi (X1)  0,528 Non-Heteroskedastisitas 

Tingkat suku bunga SBI (X2) 0,131 Non-Heteroskedastisitas 

Nilai tukar Rupiah (X3) 0,325 Non-Heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 2 

Hasil pengujian di atas menunjukkan semua nilai P > 0,05 sehingga 

asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan 

ruang. Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi 

dasar dari regresi berganda yaitu tidak adanya korelasi diantara galat 

acaknya. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa 

koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson yang bisa dilihat dari hasil 

regresi uji berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu 

Durbin Watson mendekati dua atau lebih. Aturan keputusannya adalah jika 

nilai DW lebih kecil dari minus dua (-2), maka bisa diartikan terjadi gejala 

autokorelasi positif. Jika nilai DW lebih besar dari dua (2), maka bisa 

diartikan terjadi gejala autokorelasi negatif. Sedangkan jika nilai DW 

antara minus dua (-2) sampai dua (+2), maka dapat diartikan tidak terjadi 

gejala autokorelasi. Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai 

Durbin Watson sebesar 1,469 yang berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. 

Berikut hasil perhitungan.  

Tabel 4 

Uji Autokorelasi Variabel (X1, X2, X3) terhadap Y 

 dl du 4-du 4-dl dw Interpretasi 

Nilai  1,08 1,44 2,56 2,92 1,469 Tidak ada 

autokorelasi 

Sumber : Lampiran 2 



Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, 

sehingga variabel tersebut independen (tidak terjadi autokorelasi) yang 

ditunjukkan dengan du < dw < 4-du (1,44 < 1,469 < 2,56). 

C. Analisis Data dan Interpretasi 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh variabel 

tingkat inflasi (X1), tingkat suku bunga SBI (X2) dan nilai tukar Rupiah 

(X3) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Y). Hasil regresi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

 

 Variabel Koefisien 

Regresi (β) 

t
hitung

 Sig Keterangan 

Konstan 7,183    

X
1
 ,056 2,134 ,041 Signifikan 

X
2
 -,001 -,060 ,953 Tidak Signifikan 

X
3
 ,096 3,074 ,004 Signifikan 

R      = 0,599 

R Square     = 0,359  

Adjusted R Square    = 0,296 

F
hitung      

= 5,775 

F
tabel      

= 2,91 

t
tabel      

= 2,04 

Sig. F      = 0,003 

α      = 0,05 

Sumber : Lampiran 2 

Variabel bebas pada regresi ini adalah tingkat inflasi (X1), tingkat suku 

bunga SBI (X2) dan nilai tukar Rupiah (X3) sedangkan variabel terikatnya 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan (Y). Model regresi berdasarkan 

analisis diatas adalah:  

Y = 7,183 + 0,056 X1 – 0,001 X2 + 0,096 X3 + e 



Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah: 

a. a = 7,183 

Nilai ini merupakan nilai konstanta, yaitu estimasi Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Nilai konstan ini menunjukkan bahwa 

apabila tidak ada variabel tingkat inflasi (X1), tingkat suku bunga SBI 

(X2) dan nilai tukar Rupiah (X3), maka nilai Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) sebesar 7,183. 

b. b1 = 0,056 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan apabila 

setiap variabel tingkat inflasi (X1) meningkat 1 % maka Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) akan meningkat sebesar 0,056 poin, dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

c. b2 = -0,001 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan apabila 

setiap variabel tingkat suku bunga SBI (X2) meningkat 1 % maka 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menurun sebesar 0,001 

poin, dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

d. b3 = 0,096 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan apabila 

setiap variabel nilai tukar Rupiah (X3) meningkat 1 % maka Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) akan meningkat 0,096 poin, dengan 

asumsi variabel yang lain tetap. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan multiple regression. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel tingkat inflasi (X1), 

tingkat suku bunga SBI (X2) dan nilai tukar Rupiah (X3) berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hipotesis pertama 

dalam penelitian ini adalah ”terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI 

dan nilai tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) periode Juli 2005 – Juni 2008”. Untuk menunjukkan apakah 



semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

signifikan baik secara simultan (serentak) maupun secara parsial 

(individual) terhadap variabel terikat digunakan Uji F dan Uji t. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil Uji F dan besarnya F 

tabel : 

Tabel 6 

Hasil Uji F Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), 

dan Nilai Tukar Rupiah (X3) terhadap IHSG (Y) 

Hipotesis Alternatif (H1)  Nilai Status 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara serentak dari 

variabel tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga SBI dan nilai tukar 

Rupiah terhadap IHSG 

F  = 5,775 

Sig F = 0,003 

F tabel  = 2,91 

Ho ditolak 

H1 diterima 

 

Sumber : Lampiran 2 

 Pada pengujian ini besarnya F hitung adalah 5,775. Nilai ini lebih 

besar dari F tabel (5,775 > 2,91), karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

atau H1 diterima. Selanjutnya berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil Uji t dan besarnya t tabel : 

Tabel 7 

Hasil Uji t Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), dan 

Nilai Tukar Rupiah (X3) terhadap IHSG (Y) 

Hipotesis Alternatif (H1) Nilai Status 

Variabel tingkat inflasi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap IHSG 

t = 2,134 

Sig t = 0,041 

t tabel = 2,04 

Ho ditolak 

H1 diterima 

 

Variabel tingkat suku bunga 

SBI berpengaruh secara 

signifikan terhadap IHSG 

t = -0,060 

Sig t = 0,953 

t tabel = 2,04 

Ho diterima 

H1 ditolak 

Variabel nilai tukar Rupiah 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap IHSG 

t = 3,074 

Sig t = 0,004 

t tabel = 2,04 

Ho ditolak 

H1 diterima 

 

Sumber : Lampiran 2 



1) Variabel Tingkat Inflasi (X1)  

Variabel tingkat inflasi (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,134. 

Nilai ini lebih besar dari t tabel ( 2,134 > 2,04 ). Dengan demikian 

pengujian menunjukkan Ho ditolak atau H1 diterima. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Indeks Harga Saham gabungan (IHSG). 

2) Variabel Tingkat Suku Bunga SBI (X2) 

Variabel tingkat suku bunga SBI (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 

-0,060. Nilai ini lebih kecil dari t tabel ( -0,060 < 2,04 ). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan Ho diterima dan H1 ditolak. 

Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

3) Variabel Nilai Tukar Rupiah (X3) 

Variabel Nilai Tukar Rupiah (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 

3,074. Nilai ini lebih besar dari t tabel ( 3,074 > 2,04 ). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan Ho ditolak atau H1 diterima. 

Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel tingkat nilai tukar Rupiah 

berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

gabungan (IHSG). 

Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian hipotesis di atas 

adalah bahwa seluruh variabel bebas (tingkat inflasi, tingkat suku 

bunga SBI dan nilai tukar Rupiah) berpengaruh signifikan secara 

simultan (serentak) terhadap variabel terikat, yaitu Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), namun secara parsial hanya variabel tingkat 

inflasi (X1) dan nilai tukar Rupiah (X3) yang berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan variabel 

tingkat suku bunga SBI (X2) tidak berpengaruh signifikan. 

b. Hipotesis Kedua 

Selanjutnya untuk mengetahui variabel bebas mana yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), dapat dilihat dari tabel berikut : 



Tabel 8 

Uji Dominan Variabel Bebas 

 

Variabel Koefisien Regresi 

(β) 

t
hitung

 Sig 

Konstan 7,183   

X
1
 ,056 2,134 ,041 

X
2
 -,001 -,060 ,953 

X
3
 ,096 3,074 ,004 

      Sumber : Lampiran 2 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel nilai tukar Rupiah 

(X3) mempunyai nilai koefisien Regresi dan t hitung terbesar, serta Sig 

terkecil. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar Rupiah 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian hipotesis di atas 

adalah bahwa variabel dominan yang mempengaruhi Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) adalah variabel nilai tukar Rupiah (X3) 

sehingga hipotesis kedua terbukti. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi 

dalam menjelaskan variasi nilai variabel bebas. Hasil analisis korelasi 

yang diperoleh dari output regresi (lampiran 2) mengkorelasikan pengaruh 

yang diwakili oleh variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan 

nilai tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

diperoleh nilai R
2
 = 0,359. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dapat dijelaskan oleh 

variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah 

yang diperoleh sebesar 35,9 % sedangkan sisanya yaitu 64,1 % dijelaskan 

oleh variabel lain di luar persamaan model. R sebesar 0,599 artinya 

hubungan antara variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai 

tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah 

kuat. Merujuk pada besarnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa 



seorang investor hendaknya memperhatikan faktor variabel ekonomi 

makro sebelum mengambil keputusan investasi, dan perusahaan emiten 

hendaknya juga memperhatikannya sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan-keputusan strategis guna mencapai tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari peningkatan 

harga saham perusahaan. 

4. Interpretasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bagaimana 

pengaruh variabel ekonomi makro terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Selanjutnya akan dijelaskan mengenai variabel-

variabel penelitian dan menginterpretasikan model regresi dari hasil 

penelitian. Dari tabel 5 maka model regresi adalah sebagai berikut : 

Y = 7,183 + 0,056 X1 – 0,001 X2 + 0,096 X3 + e 

a. Variabel Tingkat Inflasi (X1) 

Koefisien regresi tingkat inflasi sebesar 0,056 menunjukkan 

apabila tingkat inflasi meningkat sebesar 1 % akan menyebabkan 

naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,056 poin, 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t hitung variabel tingkat 

inflasi lebih besar dari t tabel yaitu ( 2,134 > 2,04 ). Nilai ini 

menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, variabel tingkat inflasi sebagai 

variabel bebas berpengaruh dengan arah positif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), atau dapat diartikan kenaikan tingkat inflasi 

akan meningkatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), begitu 

juga sebaliknya. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Harianto dalam 

Tandelilin (2001, h.214) yang menyatakan bahwa peningkatan inflasi 

merupakan sinyal negatif bagi investor di pasar modal. Namun apabila 

melihat kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 2005 hingga 

pertengahan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin 

meningkat, dari 5,5 % pada Desember 2005 hingga 6,5 % pada Juni 

2008, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fundamental emiten 



dalam keadaan baik, sehingga peningkatan biaya produksi akibat 

tingginya inflasi bisa diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang 

selanjutnya akan meningkatkan dividen dan menaikkan harga saham di 

pasar modal. 

b. Variabel Tingkat Suku Bunga SBI (X2) 

Koefisien regresi tingkat suku bunga SBI sebesar -0,001 

menunjukkan apabila tingkat suku bunga SBI naik sebesar 1 % 

menyebabkan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

sebesar 0,001 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun 

secara parsial (individu) variabel tingkat suku bunga SBI tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham gabungan 

(IHSG), yang ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t 

tabel yaitu ( -0,060 < 2,04 ). 

Secara teoritis tingginya suku bunga akan menarik investor untuk 

mengalihkan investasinya dari saham yang mengandung resiko menuju 

tabungan atau deposito yang bebas resiko. Namun dalam penelitian ini, 

tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), hal ini salah satunya disebabkan oleh 

banyaknya emiten yang mempunyai likuiditas tinggi dan perolehan 

laba yang baik, sehingga kenaikan suku bunga tidak terlalu 

mempengaruhi investor untuk mengalihkan investasinya, karena 

investor pasar modal berkeyakinan bahwa investasi di pasar modal 

akan tetap memberikan keuntungan yang tinggi. Berikut ini perolehan 

ROI dari sepuluh emiten yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di 

Bursa Efek Indonesia : 

 

 

 

 

 

 

 



          Tabel 9 

  Nilai ROI dari Sepuluh Emiten Berkapitalisasi Pasar Terbesar di 

Bursa Efek Indonesia 

 

Emiten ROI 2005 ROI 2006 ROI 2007 

TLKM 

BUMI 

ASII 

INCO 

BBRI 

BBCA 

BMRI 

PGAS 

HMSP 

UNVR 

12,85 % 

7,43 % 

11,61 % 

16,37 % 

3,15 % 

2,4 % 

0,23 % 

6,86 % 

19,97 % 

37, 49 % 

14,65 % 

8,84 % 

6,40 % 

24,18 % 

2,74 % 

2,4 % 

0,91 % 

12,52 % 

27,89 % 

37,22 % 

15,66 % 

27,98 % 

10,26 % 

62,15 % 

2,75 % 

2,05 % 

1,36 % 

7,7 % 

27,88 % 

37,21 % 

Rata-rata ROI 11,836 % 13,775 % 19,5 % 

Rata-rata suku bunga 

SBI 

9,1825 % 11,83 % 8,60 % 

       Sumber : www.idx.co.id dan www.bi.go.id 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sepuluh emiten 

berkapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia memiliki rata-

rata ROI dari tahun 2005 – 2007 lebih besar dari rata-rata suku bunga 

SBI, hal ini menunjukkan bahwa perolehan laba emiten masih tetap 

tinggi sehingga mampu memberikan return yang tinggi pula pada 

investor. Atas dasar hal ini pula investor tidak mengalihkan 

investasinya pada tabungan atau deposito karena hasil dari investasi di 

pasar modal lebih besar daripada bunga di bank. 

c. Variabel Nilai Tukar Rupiah (X3) 

Koefisien regresi nilai tukar Rupiah sebesar 0,096 menunjukkan 

apabila nilai tukar Rupiah naik sebesar 1 % menyebabkan naiknya 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,096 poin dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t hitung variabel nilai tukar 

Rupiah lebih besar dari t tabel ( 3,074 > 2,04 ). Nilai ini menunjukkan 



bahwa variabel nilai tukar Rupiah berpengaruh secara signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Angka koefisien yang positif dalam penelitian ini mengindikasikan 

bahwa apabila nilai tukar Rupiah menguat maka Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Harianto dalam Tandelilin (2001, h.214) yang 

menyatakan bahwa menguatnya nilai tukar Rupiah merupakan sinyal 

positif bagi investor di pasar modal, artinya apabila nilai tukar Rupiah 

menguat maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan 

meningkat, begitu juga sebaliknya apabila nilai tukar Rupiah melemah 

maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menurun. 

Berdasarkan nilai pada tabel 8 terlihat bahwa variabel nilai tukar 

Rupiah merupakan variabel dominan yang mempengaruhi Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Penguatan nilai tukar Rupiah akan 

meringankan perusahaan yang memiliki hutang luar negeri berupa US 

Dollar untuk melunasi kewajibannya sehingga margin keuntungan 

akan meningkat dan lebih lanjut dapat menaikkan harga saham 

perusahaan. Kenaikan harga saham oleh perusahaan-perusahaan di 

pasar modal tentunya juga akan meningkatkan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dengan fokus penelitian 

pada variabel ekonomi makro yang mempengaruhi Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun kesimpulan dan saran adalah 

sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel 

ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar 

Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 2005 – 

Juni 2008. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas dan IHSG 

merupakan variabel terikat, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

model regresi linier berganda. Agar model persamaan regresi linier berganda 

memberikan hasil yang representatif sesuai kriteria BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimated) maka dilakukan uji asumsi klasik. 

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, 

pencapaian tujuan penelitian sekaligus pembuktian hipotesis, yaitu : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (serentak) dari variabel 

ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai 

tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Juli 

2005 – Juni 2008. Variabel tingkat inflasi secara parsial (individu) 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dan menunjukkan koefisien arah (regresi) positif, yang artinya naiknya 

tingkat inflasi akan diikuti oleh menguatnya Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Selanjutnya variabel tingkat suku bunga SBI secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dan variabel nilai tukar Rupiah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dan menunjukkan koefisien arah (regresi) positif, yang artinya menguatnya 



nilai tukar rupiah berpengaruh nyata terhadap menguatnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). 

2. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Indeks Harga Saham 

gabungan (IHSG) adalah variabel nilai tukar Rupiah. 

B. Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diambil maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada investor dan calon investor untuk lebih cermat dalam mengambil 

keputusan investasi, dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi 

makro dan kebijakan moneter yang diambil pemerintah. Informasi dari 

berbagai sumber harus dipertimbangkan, sehingga bisa meminimalisir 

risiko yang akan dihadapi dan memaksimalkan return. 

2. Bagi emiten hendaknya juga memperhatikan kondisi ekonomi makro 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusan 

strategis guna mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai 

perusahaan yang tercermin dari peningkatan harga saham perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis, disarankan untuk 

melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya, 

seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), mempertimbangkan 

kondisi politik Indonesia dan pengaruh lainnya yang datang dari dalam 

maupun luar negeri. Serta memperpanjang periode penelitian dan 

memperbanyak sampel. 
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Lampiran 1 

 

Data Variabel Ekonomi Makro dan IHSG 

 

Bulan 

IHSG 

(Y) 

Tingkat inflasi 

(X1) 

Suku Bunga 

SBI (X2) 

Nilai Tukar 

Rupiah (X3) 

Jul-05 1182,3 7,84 8,49 9819 

Agust-05 1050,09 8,33 9,51 10240 

Sep-05 1079,28 9,06 10 10310 

Okt-05 1066,22 17,89 11 10090 

Nop-05 1096,64 18,38 12,25 10035 

Des-05 1162,64 17,11 12,75 9830 

Jan-06 1232,32 17,03 12,75 9395 

Feb-06 1230,66 17,92 12,74 9230 

Mar-06 1322,97 15,74 12,73 9075 

Apr-06 1464,41 15,4 12,74 8775 

Mei-06 1330 15,6 12,5 9220 

Jun-06 1310,26 15,53 12,5 9300 

Jul-06 1351,65 15,15 12,25 9070 

Agust-06 1431,26 14,9 11,75 9100 

Sep-06 1534,61 14,55 11,25 9235 

Okt-06 1582,63 6,29 10,75 9110 

Nop-06 1718,96 5,27 10,25 9165 

Des-06 1805,52 6,6 9,75 9020 

Jan-07 1757,26 6,26 9,5 9090 

Feb-07 1740,97 6,3 9,25 9160 

Mar-07 1830,92 6,52 9 9118 

Apr-07 1999,17 6,29 9 9083 

Mei-07 2084,32 6,01 8,75 8828 

Jun-07 2139,28 5,77 8,5 9054 

Jul-07 2348,67 6,06 8,25 9186 

Agust-07 2194,34 6,51 8,25 9410 

Sep-07 2359,21 6,95 8,25 9137 

Okt-07 2643,49 6,88 8,25 9103 

Nop-07 2688,33 6,71 8,25 9376 

Des-07 2745,83 6,59 8 9419 

Jan-08 2627,25 7,36 8 9291 

Feb-08 2721,94 7,4 7,93 9051 

Mar-08 2447,3 8,17 7,96 9217 

Apr-08 2304,52 8,96 7,99 9234 

Mei-08 2444,35 10,38 8,31 9318 

Jun-08 2349,1 11,03 8,73 9225 

Sumber : www.bi.go.id 

     Jakarta Stock Exchange Statistik 

 

 

 



Data Slope Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

 

no IHSG (Y) 

Tingkat Inflasi 

(X1) 

Tingkat Suku bunga 

SBI (X2) 

Nilai Tukar Rupiah 

(X3) 

1 6,95710719 5,595886624 4,860723981 -1,682212953

2 6,984512596 3,700963679 4,09553433 -0,086647807

3 6,972343799 -0,021173895 2,530517161 -0,580955505

4 7,000462073 4,136471827 3,212294214 -2,935749569

5 7,058878524 3,940970047 4,886582645 -1,725697719

6 7,117059507 6,769067759 -0,693147181 -1,079350714

7 7,115712093 0,311277893 5,114995311 -0,673225725

8 7,188012354 3,733949294 9,130268496 -2,348122489

9 7,289549086 6,029482614 9,557081134 -3,556682285

10 7,19331009 6,509588473 6,328903578 -1,619715263

11 7,178362401 5,643678551 -0,693147181 -1,373378136

12 7,209451197 4,686022283 5,106309044 -1,139298423

13 7,266659736 5,761862686 5,067141644 1,148565797

14 7,336357319 5,6862487 5,328846572 0,2355112

15 7,367159179 1,670261916 4,559545008 -2,15554535

16 7,449765567 4,891527852 5,606390129 1,09149612

17 7,498880808 4,183312045 5,151092647 -2,333399856

18 7,47179555 4,958929118 5,265484209 -1,663743257

19 7,462484863 6,008198746 4,184489912 -1,319437102

20 7,512846901 6,014603848 5,884157694 0,495711986

21 7,600737446 6,594443198 -0,693147181 1,460274774

22 7,0424378 5,715734572 5,829239692 -1,795295124

23 7,668458299 5,43153621 5,390623037 -0,296809143

24 7,761817353 6,582765146 6,729895753 0,735386352

25 7,09386443 5,836141884 -0,693147181 -1,666149997

26 7,766294009 5,927471332 -0,693147181 -2,264139546

27 7,880044419 8,309096579 -0,693147181 2,061936273

28 7,896861434 5,573160012 -0,693147181 -0,409098073

29 7,918020754 6,171004461 5,435903029 0,608247737

30 7,873883246 5,033700567 -0,693147181 0,355158169

31 7,309283816 7,769695416 7,209498739 -2,249439349

32 7,802944941 5,875423095 9,121964428 0,143630824

33 7,742844632 5,19425699 8,467757819 2,066713828

34 7,30173905 4,594835274 6,081005275 0,772255386

35 7,76200038 4,983870022 5,421798423 0,421465449

Sumber : Data diolah 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

A. Model Regresi 

 

Regression 

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Model Summaryb

.599a .359 .296 .25848 1.469

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

ANOVAb

1.158 3 .386 5.775 .003a

2.071 31 .067

3.229 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Coefficientsa

7.183 .163 44.164 .000

.056 .026 .314 2.134 .041 .955 1.047

-.001 .014 -.009 -.060 .953 .982 1.018

.096 .031 .452 3.074 .004 .958 1.044

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B .Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.599a .359 .296 .25848 1.469

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
 

2. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

7.183 .163 44.164 .000

.056 .026 .314 2.134 .041 .955 1.047

-.001 .014 -.009 -.060 .953 .982 1.018

.096 .031 .452 3.074 .004 .958 1.044

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 
 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Correlations

1.000 -.110 -.260 -.171

. .528 .131 .325

35 35 35 35

-.110 1.000 .046 .204

.528 . .795 .239

35 35 35 35

-.260 .046 1.000 .004

.131 .795 . .980

35 35 35 35

-.171 .204 .004 1.000

.325 .239 .980 .

35 35 35 35

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

abs_res

X1

X2

X3

Spearman's rho

abs_res X1 X2 X3

 
 
 

 
 



4. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

35

.0000000

.24681482

.119

.119

-.087

.705

.703

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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