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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pasar modal memiliki peranan yang  penting terhadap perekonomian 

suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak 

yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 

(pihak yang menerbitkan efek atau emiten). Dengan adanya pasar modal, 

pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut 

dengan harapan memperoleh keuntungan  (return), sedangkan perusahaan 

(issuer) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa 

menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Dalam fungsi keuangan, 

pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh 

keuntungan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi 

yang dipilih.  

Pasar modal diharapkan mampu meningkatkan aktivitas 

perekonomian, karena pasar modal merupakan alternatif  pendanaan jangka 

panjang bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala 

yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 

perusahaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.  
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Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor 

penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak 

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk 

menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara 

faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (financial nerve 

centre) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian 

modern tidak akan mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang 

tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Selain itu, 

pasar modal juga dijadikan salah satu indikator bagi perkembangan 

perekonomian suatu negara (Ishomuddin, 2010).  

Salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal 

apakah sedang mengalami peningkatan (bullish) ataukah sedang mengalami 

penurunan (bearish) yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG). Karena 

indeks harga saham gabungan (IHSG) ini mencatat pergerakan harga saham 

dari semua sekuritas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehingga 

pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi perhatian bagi 

semua investor di Bursa Efek Indonesia, sebab pergerakan indeks harga 

saham gabungan (IHSG) ini akan mempengaruhi sikap para investor apakah 

akan membeli, menahan ataukah menjual sahamnya.Selain itu kenaikan dan 

penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) bursa merupakan sebuah 

ukuran atas persepsi pasar di luar kenaikan dan penurunan nilai tukar valuta 

asing terhadap rupiah (Manurung, 2004).  
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Di pasar modal sebuah indeks memiliki beberapa fungsi antara lain: 

indikator tren pasar, indikator tingkat keuntungan dan tolok ukur (benchmark) 

kinerja suatu portofolio atau reksa dana (Fakhruddin, 2008). Indikator pasar 

modal ini dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan asumsi-asumsi 

makroekonomi yang ada. Seiring dengan indikator pasar modal, indikator 

makroekonomi juga bersifat fluktuatif (Ishomuddin, 2010). 

Indeks IHSG mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 1997-2011. 

Kondisi ekonomi dalam negeri maupun kondisi ekonomi secara global 

memberikan warna tersendiri bagi fluktuasi pergerakan IHSG. Fluktuasi 

IHSG sebagian besar diakibatkan oleh kejadian-kejadian di luar faktor 

fundamental perusahaan, seperti keadaan makroekonomi yaitu  Produk 

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

uang/ kurs (Thobarry, 2009). 

Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang 

berkembang yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi 

makroekonomi secara umum serta kondisi ekonomi global dan pasar modal 

dunia. Pengaruh makroekonomi tidak  mempengaruhi kinerja perusahaan 

secara seketika melainkan secara perlahan dan dalam jangka waktu yang 

panjang. Sebaliknya harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh 

perubahan faktor makroekonomi tersebut karena para investor lebih cepat 

bereaksi. Ketika perubahan makroekonomi itu terjadi, para investor akan 

memperhitungkan dampaknya baik yang positif maupun yang negatif 

terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan, kemudian mengambil 
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keputusan membeli, menjual atau menahan saham yang bersangkutan 

(Samsul, 2006). Oleh karena itu harga saham lebih cepat menyesuaikan diri 

terhadap perubahan variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang 

bersangkutan. 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cepat merupakan 

indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi 

membaik, maka akan berdampak positif terhadap harga saham suatu 

perusahaan. Pada tahun 2011 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 2.313,8 trilyun di 

tahun 2010 ke 2.463,2 trilyun rupiah di tahun 2011 dan diikuti dengan 

penguatan  IHSG dari  level 3.821,99 bps di tahun 2010 ke level 3.703, 51 

bps di tahun 2011. 

Depresiasi rupiah dapat terjadi apabila faktor fundamental 

perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dolar Amerika akan menguat 

dan akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) (Sunariyah, 2006). Hal ini dapat di lihat pada tahun 2001 di 

mana kurs rupiah terhadap dollar Amerika mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu dari 8.534 Rp/US$ di tahun 2000 ke level 10.261 Rp/US$ 

di tahun 2001 dan depresiasi rupiah ini disertai dengan  menurunnya IHSG 

dari level 416,32 bps di tahun 2000 ke level 392,04 bps di tahun 2001. 

Kinerja bursa efek ikut mengalami penurunan jika inflasi meningkat 

(Tandelilin, 2001). Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 1998 dimana tingkat 
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inflasi mencapai 77,63% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 

yang hanya berkisar  11,05 % dan peningkatan inflasi ini disertai penurunan 

IHSG sebesar 3,67 bps. Hal ini juga terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2008 

di mana terjadi peningkatan inflasi yang disertai penurunan IHSG.  

Tingginya tingkat suku bunga deposito berakibat negatif terhadap 

pasar modal. Investor tidak lagi tertarik untuk menanamkan dananya di pasar 

modal, karena total return yang diterima lebih kecil dibanding dengan 

pendapatan dari bunga deposito. Akibat lebih lanjut, harga-harga  saham di 

pasar modal mengalami penurunan yang drastis (Jogiyanto, 2010). Hal ini 

terbukti pada tahun 2000 dimana BI Rate mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu dari 12.51 % di tahun 1999 ke 14.53 % di tahun 2000 dan 

peningkatan BI Rate ini disertai dengan penurunan IHSG yaitu dari 676,91 

bps di tahun 1999 ke 416,32 bps di tahun 2000.  

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan sebelumnya, kondisi 

makroekonomi dapat dicerminkan pada indeks harga saham di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hal ini berarti anggapan bahwa variabel-variabel 

makroekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi harga saham 

dalam kasus ini adalah IHSG dapat diterima secara umum (Dedi dan Suyanto 

dalam Ishomuddin, 2010). Dan berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : “ Analisis 

Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia Periode 1997-2011”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalahnya adalah:  

1. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki  pengaruh terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah kurs Rupiah terhadap US$ memiliki  pengaruh terhadap indeks 

harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah inflasi memiliki  pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah suku bunga riil memiliki  pengaruh terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB)  

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kurs Rupiah terhadap US$ terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga riil terhadap indeks harga 

saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti tentang pasar modal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

bagi pembaca pada umumnya dan bagi  mahasiswa/i pada 

khususnya mengenai pasar modal. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang 

pasar modal. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Investasi 

Kata investasi merupakan  kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu 

investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti 

menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi 

diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau 

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam Kamus Lengkap 

Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-

bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan 

dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan 

(Huda dan Nasution, 2008). Adapun menurut Halim (dalam Fahmi dan Hadi, 

2009), investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 

saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.  

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan 

keuntungan. Dalam konteks perekonomian, menurut Tandelilin (2001) ada 

beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain adalah: 

(1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan 

keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut 

di masa depan selalu akan dilakukan. (2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor 
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inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat 

dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian 

karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. 

Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah 

mitigasi yang efektif. (3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa 

negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong 

tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. 

Secara garis besar tipikal investor terbagi menjadi 2 (dua) macam, 

tipikal yang berani mengambil risiko (risk taker) dan mereka yang tidak 

berani mengambil risiko (nonrisk taker). Risk taker terbagi lagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu (Husnan, 2001): (1) Mereka yang berani mengambil risiko 

tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (high risk high 

return). (2) Mereka yang cukup berani mengambil risiko yang moderat 

dengan imbal hasil yang juga moderat (medium risk medium return). (3) 

Mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif 

rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah (low risk low return). 

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan 

return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang 

diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang 

diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh seorang 

investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas 

saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan 
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capital gain, sedangkan risiko investasi saham tercermin pada variabilitas 

pendapatan (return saham) yang diperoleh. 

Menurut Tandelilin (2001), dalam analisis tradisional, risiko total dari 

berbagai aset keuangan bersumber dari: (a) Interest Rate Risk. Risiko yang 

berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. 

Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga 

sekuritas. (b) Market Risk. Risiko yang berasal dari variabilitas return karena 

fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua 

sekuritas. (c) Inflation Risk. Suatu faktor yang mempengaruhi semua 

sekuritas adalah purchasing power risk. Jika suku bunga naik, maka inflasi 

juga meningkat, karena lenders membutuhkan tambahan premium inflasi 

untuk mengganti kerugian purchasing power. (d) Business Risk. Risiko yang 

ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. (e) Financial Risk. Risiko 

yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan. (f) 

Liquidity Risk. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di 

mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual 

dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut 

dikatakan likuid, demikian sebaliknya. (g) Exchange Rate Risk. Risiko yang 

berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency. (h) 

Country Risk. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah 

pada political risk. 

Berbeda dengan analisis tradisional, analisis investasi modern membagi 

risiko total menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak 
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sistematis (Huda dan Nasution, 2008 ). Risiko tidak sistematis adalah risiko 

yang disebabkan oleh faktor-faktor unik pada suatu sekuritas, dan dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis 

adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi 

semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi.  

2.1.2 Pasar Modal  

Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap 

modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang (Martalena 

dan Maya, 2011). Sedangkan di dalam undang-undang, pasar modal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Bab 1, 

pasal 1, angka 13, UURI No. 8, 1995 tentang pasar modal). 

Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu 

negara karena memiliki 4 fungsi yaitu (Martalena dan Maya, 2011) : (1) 

Fungsi Saving , pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang 

ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. (2) Fungsi Kekayaan, 

masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam 

berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai 

sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau 

perhiasan. (3) Fungsi Likuiditas, instrumen pasar modal pada umumnya 

mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh 
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kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. (4) Fungsi Pinjaman, pasar 

modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan 

untuk membiayai kegiatannya. 

Menurut Sunariyah (2006), instrumen pasar modal dapat dirinci sebagai 

berikut: (1) Saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset 

perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua 

kewajiban perusahaan. Saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu saham 

preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang mempunyai 

kombinasi karateristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena 

saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi, 

dan juga mendapatkan kepemilikan seperti pada saham biasa. Saham biasa 

adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut 

mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh karena itu, 

pemegang saham biasa mempunyai hak suara (voting rights) untuk memilih 

direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam 

pengambilan keputusan penting perusahaan dalam rapat umum pemegang 

saham (RUPS).  (2) Obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang 

memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Pada saat 

membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa 

pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik dan berapa 

pembayaran kembali nilai par (par value) pada saat jatuh tempo. Terdapat 
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jenis obligasi lain seperti obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbit sebelum 

jatuh tempo (call provision) dan yang dapat ditukarkan dengan sejumlah 

saham (obligasi konversi).  (3) Reksadana. Reksadana (mutual fund) adalah 

sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya  menitipkan sejumlah dana 

kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi 

baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu reksadana tertutup (close-ended) dan reksadana terbuka 

(open-ended). Pada reksadana tertutup, setelah dana yang terhimpun 

mencapai jumlah tertentu maka reksadana tersebut akan ditutup. Dengan 

demikian, investor tidak dapat menarik kembali dana yang telah 

diinvestasikan. Sedangkan pada reksadana terbuka, investor dapat 

menginvestasikan dananya dan atau menarik dananya setiap saat dari 

reksadana tersebut selama reksadana tersebut masih aktif.  (4) Instrumen 

derivatif . Instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya merupakan 

turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat 

tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Ada 

beberapa instrumen derivatif, di antaranya waran, bukti right (right issue), 

opsi dan futures. (a) Waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan 

untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam 

jangka waktu tertentu, biasanya dalam beberapa tahun. (b) Right issue adalah 

instrumen derivatif yang berasal dari saham. Right issue memberikan hak 

bagi pemiliknya untuk membeli sejumlah saham baru yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan harga tertentu. Right issue umumnya dibatasi kepada 
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pemegang saham lama. Perusahaan mengeluarkan right issue dengan tujuan 

untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan 

mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru. (c) Opsi merupakan 

hak untuk menjual atau membeli sejumlah saham tertentu pada harga yang 

telah ditentukan. Opsi dapat berupa call option atau put option. Call option 

memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham yang telah 

ditentukan dalam jumlah dan harga tertentu dan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Sebaliknya put option memberikan hak untuk menjual saham 

yang ditunjuk pada harga dan jumlah tertentu pada jangka waktu yang telah 

ditetapkan, sehingga penerbit dan pembeli opsi mempunyai harapan yang 

berbeda. (d) Futures pada dasarnya hampir mempunyai karateristik yang 

sama  dengan opsi. Perbedaannya adalah bahwa pada instrumen opsi, pembeli 

diperbolehkan untuk tidak melaksanakan haknya (hanya bersifat hak), 

sedangkan pada futures pembeli harus melaksanakan kontrak perjanjian yang 

telah disepakati (bersifat kewajiban). Kontrak futures adalah perjanjian untuk 

melakukan pertukaran aset tertentu di masa yang akan datang antara pembeli 

dan penjual. 

2.1.3 Indeks Harga Saham  

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan 

pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, 

artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, 

apakah pasar sedang aktif atau lesu (Martalena dan Maya, 2011).  
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Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga 

saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Pergerakan indeks 

menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah 

mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. 

Karena harga-harga saham begerak dalam hitungan detik dan menit maka 

nilai indeks pun bergerak turun-naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. 

Salah satu indikator pergerakan harga saham adalah indeks harga 

saham. Saat ini, BEI mempunyai beberapa macam indeks saham 

(www.idx.co.id) yaitu: (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan 

Indeks. (2) Indeks Sektoral. Menggunakan semua perusahaan tercatat yang 

termasuk dalam masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada 

di BEI yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, 

Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdagangan dan Jasa, 

dan Manufaktur. (3) Indeks LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham 

Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan 

kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan 

penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. (4) Jakarta Islmic Index (JII). 

Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang 

masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh 

Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas. 

(5) Indeks Kompas100. Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan 

Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi 
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pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan 

penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. (6) Indeks BISNIS-27. Kerja 

sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia 

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. 

Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih 

berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan 

Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan. (7) Indeks PEFINDO25. Kerja 

sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO 

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. 

Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal 

khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium 

Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang 

dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat 

pengembalian modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik. 

Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah 

saham yang dimiliki publik. (8) Indeks SRI-KEHATI. Indeks ini dibentuk 

atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah kependekan dari 

Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan memberi 

tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-

emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha 

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 
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saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-

kriteria seperti: Total Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float. (9) 

Indeks Papan Utama. Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang 

masuk dalam Papan Utama. (10) Indeks Papan Pengembangan. Menggunakan 

saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan. 

(11) Indeks Individual. Indeks harga saham masing-masing Perusahaan 

Tercatat. 

2.1.4 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa Inggris 

disebut juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX Composite) merupakan 

salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI; dahulu Bursa Efek Jakarta (BEJ)). Diperkenalkan pertama kali pada 

tanggal 1 april 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. 

Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham 

preferen yang tercatat di BEI . hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah 

tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan 

nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. 

Perhitungan Indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di 

pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan 

disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat 

faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan 

dilakukan bila ada tambahan emiten baru, HMETD (right issue), 

partial/company listing, waran dan obligasi konversi demikian juga delisting. 
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Dalam hal terjadi stock split, dividen saham atau saham bonus, nilai dasar 

tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak terpengaruh. Harga saham yang 

digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar reguler yang 

didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. Perhitungan 

IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan perdagangan setiap 

harinya (http: //id.wikipedia.org/wiki/Indeks Harga Saham Gabungan). 

Adapun menurut Sunariyah (2006), indeks harga saham gabungan 

seluruh saham menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai 

pergerakan harga saham gabungan seluruh saham, sampai pada tanggal 

tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari, 

berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut 

disajikan untuk periode tertentu. Pertambahan jumlah saham beredar berasal 

dari emisi baru, yaitu masuknya emiten baru yang tercatat di Bursa Efek, atau 

terjadi tindakan corporate action berupa split, right, waran, deviden saham, 

saham bonus, dan saham konversi. 

 2.1.5 Variabel Makroekonomi Yang Dianggap Mempengaruhi  Indeks 

Harga Saham 

1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product 

(GDP) merupakan nama yang diberikan untuk total nilai pasar dari 

barang jadi dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu 

tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2004). 
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Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai 

nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). 

PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan 

pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara 

tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu 

negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan 

memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB 

memeperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.  

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan 

pengaruh harga. Sedangkan PDB Riil (atau disebut PDB Atas Dasar 

Harga Konstan) mengoreksi angka PDB Nominal dengan memasukkan 

pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dengan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. 

Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah 

dengan menjumlahkan nilai dari konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah dan ekspor neto. Dimana konsumsi adalah pengeluaran 

yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, 

pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor 

melibatkan sektor luar negeri. Sementara pendekatan pendapatan 

menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Produk domestik bruto). 
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2. Nilai Tukar (Kurs) 

Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah 

nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu 

unit mata uang asing (Sukirno, 2003). Sedangkan menurut Nopirin 

(1997) nilai tukar merupakan harga pertukaran antara dua mata uang 

yang berbeda dengan perbandingan nilai/harga tertentu.  

Nilai tukar dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan 

nilai tukar riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata 

uang dari dua negara, sedangkan nilai tukar riil menunjukkan harga 

relatif barang dari dua negara. Sistem kurs valuta asing ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar valuta 

asing. 

Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam 

perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi 

neraca transaksi berjalan maupun variabel‐variabel makro ekonomi 

yang lain. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai 

tukar mata uang yaitu pendekatan moneter dan pendekatan pasar. 

Dalam pendekatan moneter, nilai tukar mata uang di definisikan 

sebagai harga dimana mata uang asing diperjual belikan terhadap mata 

uang domestik dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan 

permintaan uang. 

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa 

terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara 
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resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem managed 

floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market 

mechanism) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa 

terjadi karena empat hal, yaitu: (a) Depresiasi (depreciation), adalah 

penurunan harga mata uang nasional berbagai terhadap mata uang asing 

lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply 

and demand di dalam pasar (market mechanism). (b) Appresiasi 

(appreciation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan supply dan demand di dalam pasar (market 

mechanism). (c) Devaluasi (devaluation), adalah penurunan harga mata 

uang nasional terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang 

dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara. (d) Revaluasi 

(revaluation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh 

pemerintah suatu negara. 

3.  Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan harga dari 

satu atau dua barang tidak disebut inflasi, kecuali apabila kenaikan 

tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari 

harga-harga barang lainnya (Boediono, 1999). Samuelson dan 
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Nordhaus (2004) menyatakan bahwa tingkat inflasi adalah 

meningkatnya arah harga secara umum yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks 

harga, misalnya indeks biaya hidup/indeks harga konsumen (consumer 

price index), indeks harga perdagangan besar (wholesale price indeks) 

dan GNP deflator. Indeks harga konsumen mengukur biaya atau 

pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi 

oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. 

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang pada umumnya 

berhubungan langsung dengan jumlah uang beredar. Terdapat 

hubungan linier antara penawaran uang dan inflasi. Menurut para ahli 

moneter keadaan ekonomi dalam jangka panjang di mana tingkat 

teknologi dan tenaga kerja tidak dapat ditambah lagi atau kapasitas 

ekonomi maksimal (full employment), penambahan jumlah uang 

beredar tidak akan dipakai untuk transaksi, sehingga menaikkan harga. 

Kenaikan harga yang terus-menerus akan mengakibatkan menurunnya 

daya beli masyarakat dan mendorong meningkatnya suku bunga 

(Sunariyah, 2006). 

4. Tingkat Suku Bunga  

Menurut Krugman dan Obstfeld (1999), tingkat suku bunga 

merupakan jumlah sewa atau imbalan yang diterima oleh seseorang atas 

kesediaanya meminjamkan sejumlah dana tertentu pada periode tertentu 

misalkan satu tahun. Sedangkan dalam Samuelson dan Nordhaus 
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(2001), suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit 

waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. 

Secara umum suku bunga dapat dibedakan menjadi suku bunga 

nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal (kadang juga disebut 

suku bunga uang) adalah suku bunga atas uang dalam ukuran uang. 

Suku bunga nominal mengukur pendapatan dalam uang per tahun per 

uang yang diinvestasikan. Sedangkan suku bunga riil adalah suku 

bunga setelah dikurangi dengan inflasi, (atau suku bunga riil = suku 

bunga nominal-ekspektasi inflasi). Pada saat periode inflasi, kita harus 

menggunakan suku bunga riil, bukan suku bunga uang atau nominal 

untuk menghitung hasil investasi dalam ukuran barang-barang yang 

didapat per tahun atas barang yang diinvestasikan. 

2.1.6 Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pergerakan Indeks 

Harga Saham  

1. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Indeks Harga 

Saham  

Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap return saham. Dengan meningkatnya kinerja 

ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan PDB, investor cenderung 

akan lebih banyak berinvestasi di pasar modal. Dengan meningkatnya 

pertumbuhan PDB juga dapat mengakibatkan naiknya daya beli 

masyarakat yang imbasnya bisa saja dirasakan oleh pasar saham (Park 

dalam Thobarry, 2009). 
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Adapun menurut Tandelilin (2001), produk domestik bruto adalah 

ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB 

yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika 

pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan 

meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan 

untuk meningkatkan penjualannya. Dengan meningkatkan penjualan 

perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan 

juga akan semakin meningkat. Sehingga kemudian akan berdampak 

positif terhadap harga saham perusahaan tersebut dan dapat menarik 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.  

2. Pengaruh Kurs Rupiah terhadap US$  terhadap Indeks Harga 

Saham  

Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap dollar 

menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab 

depresiasi rupiah dapat terjadi apabila faktor fundamental 

perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dolar Amerika akan 

menguat dan akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan di BEI 

(Sunariyah, 2006). Hal ini tentunya menambah resiko bagi investor 

apabila hendak berinvestasi di bursa saham Indonesia (Ang dalam 

Witjaksono, 2010). Investor tentunya akan menghindari resiko, 

sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual dan menunggu 

hingga situasi perekonomian dirasakan membaik. Aksi jual yang 
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dilakukan investor ini akan mendorong penurunan indeks harga saham 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sedangkan menurut Samsul (2006), perubahan satu variabel makro 

ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu 

suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham lainnya 

terkena dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, 

depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang tajam akan 

berdampak negatif terhadap harga saham perusahaan. Sementara itu, 

perusahaan yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif 

dari depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Ini berarti harga 

saham yang terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara perusahaan yang terkena 

dampak positif akan mengalami kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya, 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga akan terkena dampak 

negatif atau positif tergantung pada kelompok yang dominan 

dampaknya. 

Selain itu, saat ini porsi impor bahan baku mencapai 92 % dari 

total impor sehingga mengakibatkan ketergantungan industri nasional 

terhadap pasokan dari asing (www.bisnis.com). Ketika mata uang 

rupiah terdepresiasi, hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya bahan 

baku tersebut. Kenaikan biaya produksi akan mengurangi tingkat 

keuntungan perusahaan. Hal ini akan mendorong investor untuk 

melakukan aksi jual terhadap saham-saham yang dimilikinya. Apabila 
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banyak investor yang melakukan hal tersebut, tentu akan mendorong 

penurunan indeks harga saham gabungan.  

3. Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Harga Saham  

Inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui dua cara, secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Tandelilin (2000), 

peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi 

pemodal di pasar modal. Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi akan 

menaikkan biaya produksi perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi 

lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. Secara langsung, 

inflasi mengakibatkan turunnya profitabilitas dan daya beli uang 

sedangkan secara tidak langsung inflasi berpengaruh melalui perubahan 

tingkat bunga. 

Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang 

menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. Di 

sisi perusahaan, terjadinya peningkatan inflasi, di mana peningkatannya 

tidak dapat dibebankan kepada konsumen, dapat menurunkan tingkat 

pendapatan perusahaan. Hal ini berarti risiko yang akan dihadapi 

perusahaan akan lebih besar untuk tetap berinvestasi dalam bentuk 

saham, sehingga permintaan terhadap saham akan turun. Inflasi dapat 

menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekuritas di pasar 

modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi 
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memiliki hubungan yang negatif dengan return saham (Ishomuddin, 

2010). 

4. Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham  

Perubahan tingkat suku bunga akan memberikan pengaruh bagi 

pasar modal dan pasar keuangan. Apabila tingkat suku bunga naik maka 

secara langsung akan meningkatkan beban bunga. Perusahaan yang 

mempunyai leverage yang tinggi akan mendapatkan dampak yang 

sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga 

ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan sehingga dapat 

memberikan pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang 

bersangkutan. Selain kenaikan beban bunga, tingkat suku bunga yang 

tinggi dapat menyebabkan investor tertarik untuk memindahkan 

dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk 

menaikkan tingkat suku bunga simpanan.  

Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti 

tingkat inflasi di negara tersebut cukup tinggi. Dengan adanya inflasi 

yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi riil 

masyarakat sebab nilai uang yang dipegang masyarakat berkurang. Ini 

akan menyebabkan konsumsi masyarakat atas barang yang dihasilkan 

perusahaan akan menurun pula. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat 

pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat 
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keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan tersebut (Sunariyah, 2006). 

Adapun menurut Jogiyanto (2010) yaitu tingginya tingkat suku 

bunga deposito berakibat negatif terhadap pasar modal. Investor tidak 

lagi tertarik untuk menanamkan dananya di pasar modal, karena total 

return yang diterima lebih kecil dibanding dengan pendapatan dari 

bunga deposito. Akibat lebih lanjut, harga-harga  saham di pasar modal 

mengalami penurunan yang drastis. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2001), tingkat bunga yang terlalu 

tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present value) aliran kas 

perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak 

akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan 

biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Disamping itu tingkat 

bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang disyaratkan 

investor dari suatu investasi akan meningkat.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ainiyatul Himaniyah (2008) dengan 

judul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap IHSG BEI 

Periode 2001-2007 memperoleh hasil yaitu variabel Makroekonomi (M2, 

Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara parsial hanya variabel M2 

yang berpengaruh signifikan terhadap IHSG.  

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ath Thobarry 

(2009) dengan judul  Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju 

Inflasi dan Pertumbuhan GDP terhadap Indeks Harga Saham Sektor 

Properti (Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Periode Pengamatan 

Tahun 2000-2008) memperoleh hasil yaitu variabel nilai tukar memiliki 

pengaruh positif signifikan dan variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap indeks harga saham sektor properti, sedangkan variabel suku bunga 

dan pertumbuhan GDP hanya signifikan bila diuji secara bersamaan dan tidak 

berpengaruh signifikan bila diuji secara parsial. 

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ardian Agung Witjaksono 

(2010) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga 

Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan 

Indeks Dow Jones terhadap IHSG (studi kasus pada IHSG di BEI selama 

periode 2000-2009) memperoleh hasil yaitu variabel Tingkat Suku Bunga 

SBI, dan Kurs Rupiah berpengaruh negatif terhadap IHSG. Sementara 
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variabel Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Indeks Nikkei 225 dan 

Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ishomuddin (2010) dengan judul 

Analisis Pengaruh variabel Makroekonomi Dalam dan Luar Negeri terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI periode 1999.1-2009.12 

(Analisis Seleksi Model OLS-ARCH/GARCH) memperoleh hasil yaitu  

variabel Inflasi, BI Rate, JUB, dan DJIA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap IHSG sedangkan Kurs US$ memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap IHSG. 

 Dan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Novianto (2011) dengan 

judul Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rupiah (US$/Rp, 

Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Tehadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 1999.1-2010.6  memperoleh hasil yaitu variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan, namun secara parsial hanya 

variabel kurs dan jumlah uang beredar (M2) yang berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Perkembangan pasar modal di Indonesia tercermin dari nilai IHSG. 

Besarnya indeks harga saham gabungan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi 

maupun faktor nonekonomi. Faktor-faktor ekonomi makro yang dapat 

mempengaruhi fluktuasi IHSG yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, 

tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang/kurs.   

 Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan 

keadaan perekonomian dalam negeri yang stabil sehingga investor tidak ragu 

untuk berinvestasi di pasar modal yang pada akhirnya akan berdampak baik 

terhadap IHSG. Selain itu peningkatan PDB mengakibatkan naiknya daya 

beli masyarakat yang imbasnya bisa saja dirasakan oleh pasar saham. 

Sehingga akan berdampak positif terhadap return saham. 

Saat ini porsi impor bahan baku mencapai 92 % dari total impor 

sehingga mengakibatkan ketergantungan industri nasional terhadap pasokan 

dari asing (www.bisnis.com). Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, hal ini 

akan mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya 

produksi akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini akan 

mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap saham-saham yang 

dimilikinya. Apabila banyak investor yang melakukan hal tersebut, tentu akan 

mendorong penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). 
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Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan 

berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. Kenaikan inflasi juga 

dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekuritas di pasar 

modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki 

hubungan yang negatif dengan return saham.  

Semakin tinggi tingkat suku bunga Bank Indonesia, semakin tinggi 

pula tingkat suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman dari bank-bank di 

dalam negeri. Hal ini menyebabkan saham-saham emiten yang tercatat di BEI 

menjadi tidak menarik lagi bagi para investor untuk berinvestasi di pasar 

modal sehingga harga saham menjadi turun dan dalam hal ini terefleksi pada 

melemahnya nilai IHSG. 

Dari indikator-indikator ekonomi yang telah dikemukakan maka 

peneliti mencoba untuk meneliti hubungan variabel makroekonomi terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara sistematis, konsep pemikiran 

yang telah dikemukakan tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.1. 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Produk Domestik Bruto (PDB) diduga mempunyai pengaruh positif (+) 

dan signifikan terhadap IHSG. 

H2 : Nilai kurs US$ diduga mempunyai pengaruh negatif (-) dan signifikan 

terhadap IHSG. 

H3 : Tingkat inflasi diduga mempunyai pengaruh negatif (-) dan signifikan 

terhadap IHSG. 

H4 : Tingkat suku bunga riil diduga mempunyai pengaruh negatif (-) dan 

signifikan terhadap IHSG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan lima variabel yakni satu variabel 

dependen dan empat variabel independen. Variabel dependennya adalah 

IHSG dan variabel independennya adalah: PDB, Kurs US$, Inflasi, dan Suku 

bunga Riil.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan 

klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian 

baik dari sumber dokumen/buku-buku, koran, majalah, website dan lain-lain. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Adapun sumber dari data tersebut adalah: Data Produk Domestik Bruto 

(PDB) diperoleh dari website BPS dan kantor BPS Propinsi Sulawesi selatan, 

data kurs Rupiah terhadap US$ diperoleh dari website Bank Indonesia (BI) , 

data inflasi diperoleh dari website Bank Indonesia (BI), data suku bunga ( BI 
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Rate) diperoleh dari website Bank Indonesia (BI), dan data IHSG diperoleh 

dari website IDX statistic dan website Bapepam. 

 

3.4 Metode Analisis 

Model Regresi yang dirumuskan dalam Bentuk Fungsional : 

Y = f (X1, X2, X3, X4) ............................................................................(1) 

  Model Persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut: 

Y = β0 X1 
β1 X2

 β2 e β3 X3+ β4 X4 + µ ........................................................ (2) 

LnY =  Ln β0 + β1 Ln X 1 + β2 Ln X2 + β3 X3 + β4 X4 + µ ...................(3) 

 

 Keterangan: 

 Y  = IHSG (bps) 

 X1 = PDB (Trilyun Rupiah) 

 X2  = Kurs US$ (Rp/US$)   

X3  = Inflasi ( %) 

X4  = Suku bunga Riil (%)  

β1, β2, β3, β4  = Koefisien Regresi 

β0 = Konstanta 

µ = Error term 
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Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing 

koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat 

menggunakan uji statistik diantaranya : 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis 

yang tepat. Model analisis regresi linier penelitian ini mensyaratkan uji 

asumsi terhadap data yang meliputi : Uji multikolenieritas dengan matrik 

korelasi antara variabel‐variabel bebas, Uji heteroskadasitas dengan 

menggunkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID), Uji normalitas menggunakan scatter plot dan Uji 

autokorelasi melalui uji Durbin‐Watson (DW test) (Ghozali dalam Thobarry, 

2009). 

1.) Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (dalam Thobarry, 2009) uji ini bertujuan menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel 

independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau 

variance inflation factor (VIF). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikoliniearitas didalam model ini adalah sebagai berikut : (a) Nilai R2 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel‐variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. (b) Menganalisa matrik 
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korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang 

cukup tinggi (> 0,9), hal ini merupakan indikasi adanya multikolenaritas. (c) 

Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Nilai cut off Tolerance < 0.10 dan VIF > 

10, berarti terdapat multikolinearitas. 

Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standard error 

koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan confidence interval 

untuk pendugaan parameter semakin lebar. Dengan demikian terbuka 

kemungkinan terjadinya kekeliruan yaitu menerima hipotesis yang salah. Uji 

multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model 

analisis dan melakukan uji korelasi antar independen variabel dengan 

menggunakan variance inflating factor (VIF). Batas VIF adalah 10 apabila 

nilai VIF lebih besar dari pada 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali 

dalam Thobarry, 2009). 

2.) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalarn model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Heteroskedastisitas 

dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SPREDSID). Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SPREDSID dan ZPRED dimana sumbu 

Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
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sesungguhnya) yang telah di‐studentized. Apabila ada pola tertentu, seperti 

titik ‐titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Apabila pola yang jelas, serta titik‐titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Ghozali dalam Thobarry, 2009). 

3.) Uji Normalitas  

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Ghozali dalam Thobarry, 2009). 

4.) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 
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kesalahan periode t‐1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas 

autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik 

melalui uji Durbin‐Watson (DW test) (Ghozali dalam Thobarry, 2009). 

Menurut Santoso (dalam Thobarry, 2009)  jika angka Durbin Watson 

berkisar antara –2 sampai dengan +2 maka koefisien regresi bebas dari 

gangguan autokorelasi sedangkan jika angka DW dibawah –2 berarti terdapat 

autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi 

negatif. 

2. Pengujian Hipotesis 

1.) Analisis koefisien determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu PDB 

(X1), Kurs US$ (X2), Inflasi (X3), dan Suku Bunga Riil (X4) terhadap variabel 

dependen dalam hal ini IHSG (Y) maka digunakan analisis koefisien 

determinasi (R2).  

Koefisien Determinasi (R2) yang kecil atau mendekati nol berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel 

– variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel – variabel dependen. Akan tetapi ada kalanya 

dalam penggunaan koefisisen determinasi terjadi bias terhadap satu variabel 

indipenden yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

indipenden akan menyebabkan peningkatan R2, tidak peduli apakah variabel 
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tersebut berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel dependen (memiliki 

nilai t yang signifikan). 

 2.) Uji Statistik t 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada variabel dependen secara nyata.  

 Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen 

secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: H0 : ß1 = 0 � tidak 

berpengaruh, H1 : ß1 > 0 � berpengaruh positif, H1 : ß1 < 0 

� berpengaruh negatif. Dimana ß1 adalah koefisien variabel independen 

ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya 

tidak ada pengaruh variable X1 terhadap Y. Bila thitung > ttabel maka Ho 

diterima (signifikan) dan jika thitung < ttabel Ho ditolak (tidak signifikan). Uji t 

digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, 

dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 10%. 

3.) Uji Statistik F 

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 

secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu PDB (X1), Kurs US$ 

(X2), Inflasi (X3), dan BI Rate (X4) berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen yaitu IHSG (Y). 
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Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

Level of significance 10 %, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-

tabel artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-hitung > F-tabel 

berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. 

 

3.5 Definisi Operasional 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  

IHSG adalah angka indeks yang diperoleh dari seluruh saham yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 1997-2011 dan dinyatakan 

dalam satuan basis poin (bps). 

2. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk domestik bruto adalah keseluruhan nilai produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu biasanya 1 tahun. 

Di mana PDB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB Indonesia 

menurut harga konstan pada periode 1997-2011  dan dinyatakan dalam 

satuan trilyun rupiah. 

3. Nilai tukar (Kurs US$) 

Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang 

negara lain. Dalam penelitian ini nilai kurs yang digunakan diukur atas 
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dasar harga kurs tengah rupiah terhadap US$ pada periode 1997-2011 dan 

dinyatakan dalam satuan Rupiah/US$. 

4. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus, 

yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen pada periode 1997-

2011 dan dinyatakan dalam satuan persen (%).  

5. Suku Bunga Riil 

Suku bunga riil adalah adalah suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi, 

(atau suku bunga riil = suku bunga nominal (BI Rate) - ekspektasi inflasi) 

pada periode 1997-2011 dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

Bursa Efek merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

sekuritas di Indonesia. Dahulu terdapat dua bursa efek di Indonesia, yaitu 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Jakarta didirikan 

oleh pemodal Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 dengan nama 

Vereneging Voor de Effectenhandel dengan tujuan untuk menghimpun dana 

guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di 

Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia pada waktu itu cukup 

menggembirakan sehingga pemerintah Kolonial Belanda terdorong untuk 

membuka bursa efek di kota lain, yaitu di Surabaya pada tanggal 11 Januari 

1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Namun karena gejolak 

politik yang terjadi di negara-negara Eropa yang mempengaruhi perdagangan 

efek di Indonesia, bursa efek di Surabaya dan Semarang ditutup, dan 

perdagangan efek dipusatkan di Jakarta. Karena Perang Dunia II pada 

akhirnya Bursa Efek Jakarta ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Dengan 

penutupan ketiga bursa efek tersebut maka kegiatan perdagangan efek di 

Indonesia terhenti dan baru diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 

1977. 
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Sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1977, 

pemerintah melakukan serangkaian kebijakan dan deregulasi yang 

mendorong perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal di 

Indonesia semakin pesat sejak diterapkannya Paket Desember 1987 (Pakdes 

'87) dan Paket Oktober 1988 (Pakto '88), yang tercermin dengan peningkatan 

gairah pelaku bisnis di pasar modal Indonesia. Secara umum isi Pakdes '87 

dan Pakto '88 adalah : 1) dikenakannya pajak sebesar 15% atas bunga 

deposito dan 2) diijinkannya pemodal asing untuk membeli saham-saham 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Bursa Efek Indonesia merupakan penggabungan antara Bursa Efek 

Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 1 Desember 2007. 

Penggabungan tersebut diikuti dengan kehadiran entitas baru yang 

mencerminkan kepentingan pasar modal secara nasional yaitu Bursa Efek 

Indonesia (Indonesia Stock Exchange). Bursa Efek Indonesia memfasilitasi 

perdagangan saham (equity), surat utang (fixed income), maupun perdagangan 

derivatif (derivative instruments). Hadirnya bursa tunggal ini diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah 

daya tarik untuk berinvestasi. 
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4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan Periode 1997-2011 

 

Gambar 4.1 
Grafik Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Periode 1997-2011 

 
Sumber: IDX Statistic berbagai tahun terbit, diolah 

 
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang berfluktuatif dari tahun ke tahun selama 

periode 1997-2011 dan kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai 

faktor seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Indeks harga saham gabungan pada tahun 1997 berada pada level 

401,71 bps dan mengalami penurunan di tahun 1998 yaitu menyentuh level 

398,04 bps. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

pada pertengahan 1997 yang menyebabkan harga saham merosot drastis. 

Tahun 1999 merupakan tahun pemulihan bagi pasar modal Indonesia 

setelah dalam beberapa tahun terakhir dilanda krisis ekonomi. Membaiknya 
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kondisi pasar modal ditandai dengan kenaikan 278,88 bps menjadi 676,91 bps 

dibandingkan pada tahun 1998. Pada  tahun 1999, ekonomi Indonesia 

mengalami pertumbuhan 1,8% dibandingkan tahun 1998 sebesar -13,2 % dan 

inflasi turun tajam menjadi 2,01% dibandingkan dengan inflasi tahun 

sebelumnya sebesar 77,6% (Laporan Tahunan BAPEPAM, 1999). Setelah 

mengalami peningkatan pada tahun 1999, pada tahun 2000 IHSG mengalami 

penurunan menjadi 416,32 bps dan pada tahun 2001 mengalami penurunan 

kembali menjadi 392,03 bps. Penurunan IHSG tersebut terutama dipengaruhi 

oleh melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya tingkat suku bunga diskonto 

menjadi 17%, serta melemahnya kinerja bursa regional. (Laporan Tahunan 

BAPEPAM, 2001). Penurunan IHSG ini diperparah oleh adanya tragedi 

WTC pada bulan September di Amerika Serikat yang memberikan dampak 

negatif pada bursa global dan regional termasuk IHSG.  

Perkembangan IHSG pada tahun 2002 yang menyentuh level 424, 95 

bps meningkat akibat diturunkannya tarif impor oleh pemerintah pada bulan 

April. Peningkatan IHSG ini berlangsung hingga pertengahan tahun yang 

dipicu oleh peningkatan permintaan domestik ( Laporan Tahunan BI, 2002). 

Pada tahun 2003 IHSG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 

berada pada level 691,9 bps, hal ini merupakan dampak positif dari keputusan 

pemerintah mengakhiri hubungan dengan IMF (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2003). Tahun 2004 merupakan tahun pencapaian tertinggi bagi 

pasar modal dalam negeri di mana IHSG mampu menembus level 1.000an 

tepatnya 1.000,23 bps. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh keberhasilan 
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pelaksanaan pemilu presiden secara langsung (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2004). 

Perkembangan IHSG pada tahun 2005 menunjukkan kecenderungan 

menguat dengan pergerakan yang fluktuatif akibat berbagai tekanan dari 

dalam maupun luar negeri. Pada akhir 2005 IHSG ditutup pada posisi 

1.162,64 bps atau menguat 162, 41 bps dibandingkan penutupan pada tahun 

2004. Apabila dibandingkan dengan bursa efek utama berbagai negara, IHSG 

merupakan salah satu bursa dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2005 

(Siaran pers Badan Pengawas Pasar Modal, 29 Desember 2005). 

Kinerja pasar modal mengalami peningkatan secara signifikan selama 

2006, IHSG pada akhir 2006 mencapai 1.805,52 atau menguat 642,88 bps 

dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor domestik yang menopang kinerja 

BEJ adalah penurunan BI rate sejak bulan Mei dan perkembangan beberapa 

indikator makroekonomi yang semakin membaik. Dari sisi eksternal 

dipengaruhi oleh pasar saham internasional dan regional yang mengalami 

peningkatan akibat berakhirnya siklus kebijakan ketat Federal Reserve dan 

tren turunnya harga minyak dunia. Kinerja yang mengesankan ini 

menempatkan IHSG sebagai pasar modal berkinerja terbaik ketiga se-Asia 

Pasifik setelah bursa Shanghai dan Senzhen (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2006). Pada tahun 2007 IHSG mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu berada pada level 2.745,83 bps. Peningkatan ini didominasi 

oleh banyaknya aliran modal masuk dari investor asing yang lebih tertarik 

pada pasar emerging market akibat penurunan pertumbuhan ekonomi 
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Amerika Serikat serta kasus kredit macet perumahan (sub-prime mortgage) di 

Amerika Serikat (Laporan Perekonomian Indonesia, 2007). 

Kinerja pasar saham pada awal tahun 2008 cukup baik, namun 

terkoreksi cukup dalam pada semester II 2008. IHSG pada akhir tahun ditutup 

pada level 1.355,41 bps atau menurun sebesar 1.390,42 bps dari tahun 2007. 

Kondisi tersebut menempatkan BEI pada peringkat ke-5 se-Asia Pasifik 

dengan kinerja terendah. Penurunan ini lebih disebabkan gejolak eksternal 

dari pasar keuangan dunia (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008). Pada 

tahun 2009 IHSG kembali menguat dan berada pada level 2.534,36 bps, hal 

ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pelaku asing di pasar saham, yang 

diikuti oleh pelaku domestik serta pulihnya kembali kepercayaan investor 

sehingga mendorong IHSG terus menguat. Nilai IHSG ini menguat tajam 

dibandingkan akhir tahun 2008 yang sebesar 1.355,41 bps dan merupakan 

yang tertinggi di Asia (Laporan Perekonomian Indonesia, 2009). 

Pada tahun 2010 IHSG mencatat kinerja terbaik se-Asia Pasifik. 

Indeks saham pada akhir perdagangan 2010 ditutup pada 3.703,51 bps atau 

menguat sebesar 46,13% dibandingkan penutupan akhir 2009 yang berada di 

posisi 2.534,36 bps. Hal ini dapat terjadi karena investor masih sangat yakin 

dengan besarnya pasar domestik serta kuatnya fundamental ekonomi 

Indonesia, sehingga memprediksikan bahwa laporan keuangan para emiten 

pada kuarter ketiga 2010 masih akan positif (detik finance, 19/07/2010).  

Pada tahun 2011 IHSG kembali mengalami penguatan yaitu berada 

pada posisi 3.821,99 bps atau meningkat sebesar 118,48 bps dibandingkan 
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tahun 2010 yang hanya berada pada posisi 3.703,51 bps. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang sangat baik, juga 

dapat meredam sentimen negatif dari bursa global maupun regional yang 

sering kali menjadi penghambat pergerakan IHSG dalam meningkatkan 

kinerjanya serta laju inflasi relatif terjaga dan suku bunga acuan perbankan 

pun dalam kendali (VIVA news.com). 

4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Periode 1997-2011 

 
Berdasarkan grafik pada gambar 4.2 dapat dilihat perkembangan 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus-menerus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 1998 dan perkembangan-

perkembangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak tahun 1997-2011 

menunjukkan peningkatan setiap tahun, kecuali pada tahun 1998 sebagai 

akibat dari krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997 dimana PDB 

mengalami penurunan dari Rp 1.512,8 Trilyun pada tahun 1997 ke Rp 

1.314,2 Trilyun pada tahun 1998 atau menurun sebesar -13,813 %. Selama 

tahun 1998, sebagian besar sektor ekonomi mengalami penurunan kecuali 

sektor listrik, gas, dan air bersih yang mengalami peningkatan sebesar 1,82% 

dari tahun sebelumnya. 
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Gambar 4.2 
Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Periode 1997-2011 

 
Sumber: BPS, diolah. 

Pada tahun 1999 PDB kembali mengalami penguatan setelah menurun 

drastis pada tahun 1998 yaitu dari Rp 1.314,2 Trilyun pada tahun 1998 naik 

menjadi Rp 1.324,6 Trilyun atau meningkat sebesar 0,79% dari tahun 

sebelumnya. Selama tahun 1999, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor 

listrik, gas, dan air bersih yang mencapai 8,92%, diikuti oleh sektor industri 

pengolahan 3,99%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

2,20%, dan sektor jasa-jasa 1,92%. 

Pada tahun 2000 PDB Indonesia kembali meningkat dari tahun 

sebelumnya, yaitu dari Rp 1.324,6 Trilyun pada tahun 1999 menjadi Rp 

1.389,8 Trilyun pada tahun 2000 atau meningkat sebesar 4,92% dari tahun 

sebelumnya. Selama tahun 2000, pertumbuhan PDB terjadi di seluruh sektor 

ekonomi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang mencapai 8,58%, diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air 
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bersih 8,19%, sektor industri pengolahan 5,95%, sektor bangunan 5,91%, 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,66%, sektor pertambangan dan 

penggalian 5,42%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 4,58%, 

sektor jasa-jasa 2,40%, dan sektor  pertanian, peternakan, kehutanan dan 

perikanan 1,85%. 

Nilai PDB Indonesia pada tahun 2001 mencapai Rp 1.442,9 Trilyun 

atau meningkat sebesar 3,83% dari tahun sebelumnya yaitu hanya berkisar Rp 

1.389,8 Trilyun di tahun 2000. Selama tahun 2001, pertumbuhan PDB terjadi 

hampir di seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada 

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8,43%, kemudian diikuti oleh sektor 

pengangkutan dan komunikasi 7,51%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

5,11%, sektor industri pengolahan 4,32%, sektor bangunan 3,96%, sektor 

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 2,99%, sektor jasa-jasa 1,97%, dan 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 0,63%. Sementara sektor 

pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar -0,64%. 

Memasuki tahun 2002 PDB Indonesia kembali mengalami 

peningkatan sebesar 4,25% dari tahun sebelumnya. Dimana PDB pada tahun 

2001 berkisar Rp 1.442,9 Trilyun naik menjadi Rp 1.504 Trilyun pada tahun 

2002. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2002 terjadi pada seluruh sektor 

ekonomi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang tumbuh sebesar 7,83%, kemudian diikuti oleh sektor listrik, 

gas dan air bersih 6,17%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 

5,55%, sektor bangunan 4,11%, sektor industri pengolahan 4,01%, sektor 
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perdagangan, hotel, dan restoran 3,61%, sektor pertambangan dan penggalian 

2,25%, sektor jasa-jasa 1,98%, dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan 

dan perikanan 1,74%. 

Pada tahun 2003, PDB Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

4,84% dari tahun sebelumnya atau  dari Rp 1.504,4 Trilyun pada tahun 2002 

menjadi Rp 1.577,2 Trilyun pada tahun 2003. Dan pada tahun 2004 PDB 

Indonesia kembali mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.577,2 Trilyun 

pada tahun 2003 menjadi Rp 1.656,5 Trilyun pada tahun 2004 atau tumbuh 

sebesar  5,03%. Selama tahun 2004, pertumbuhan PDB terjadi hampir di 

seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian 

mengalami penurunan sebesar -4,61%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi 

pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 12,70% 

diikuti oleh sektor bangunan 8,17%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan 7,72%, sektor industri pengolahan 6,19%, dan sektor listrik, gas 

dan air bersih 5,91%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,80%, sektor 

jasa-jasa 4,91%, dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

4,06%. 

Nilai PDB Indonesia pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 

5,69% dari tahun sebelumnya atau bertumbuh dari Rp 1.656,5 Trilyun pada 

tahun 2004 menjadi Rp 1.750,8 Trilyun pada tahun 2005. Pertumbuhan PDB 

Indonesia tahun 2005 terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan 

paling tinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 

sebesar 14,30%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan 
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restoran 8,37%, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 6,96%, 

sektor konstruksi 6,15%, sektor jasa-jasa 6,07%, sektor industri pengolahan 

4,75%, sektor listrik, gas dan air bersih 4,50%, sektor pertambangan dan 

penggalian 2,74%, dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

0,32%. 

Pada tahun 2006, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 

5,51% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2005, nilai PDB Rp  1.750,8 

Trilyun meningkat menjadi Rp 1.847,3 Trilyun pada tahun 2006. Selama 

tahun 2006, semua sektor ekonomi yang membentuk PDB mengalami 

pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang tumbuh sebesar 13,6%, kemudian diikuti oleh sektor 

konstruksi 9,0%, sektor jasa-jasa 6,2%, sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran 6,1%, sektor listrik, gas dan air bersih 5,9%, sektor keuangan, real 

estat, dan jasa perusahaan 5,7%, sektor industri pengolahan 4,6%, sektor 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 3,0% dan sektor 

pertambangan dan penggalian 2,2%. 

Pada tahun 2007, PDB Indonesia kembali mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp 1.847,3 Trilyun pada tahun 2006 

menjadi Rp 1.964,3 Trilyun pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 6,32% 

dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2006, semua sektor ekonomi 

mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor 

pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 14,39%, kemudian 

diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih 9,76%, sektor perdagangan, hotel, 
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dan restoran 8,62%, sektor konstruksi 8,09%, sektor keuangan, real estat, dan 

jasa perusahaan 7,74%, sektor jasa-jasa 6,68%, sektor industri pengolahan 

4,65%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 3,87%  dan 

sektor pertambangan dan penggalian 1,60%. 

Memasuki tahun 2008 nilai PDB Indonesia kembali memperlihatkan 

peningkatannya yaitu dari Rp 1.964,3 Trilyun pada tahun 2007 ke Rp 2.082,5 

Trilyun pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 6,01 % dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2008, semua sektor ekonomi mengalami 

pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada  sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang tumbuh sebesar 16,7%, kemudian diikuti oleh sektor listrik, 

gas dan air bersih 10,9%, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 

8,2%, sektor konstruksi 7,3%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 7,2%, 

sektor jasa-jasa 6,4%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

4,8%, sektor industri pengolahan 3,7%, dan sektor pertambangan dan 

penggalian 0,5%. 

Pada tahun 2009, PDB Indonesia kembali mengalami peningkatan 

yaitu dari Rp 2.082,5 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp 2.178,9 Trilyun 

pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 4,62% dari tahun sebelumnya. 

Selama tahun 2009, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang 

tumbuh sebesar 15,49%, kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas dan air 

bersih 14%, sektor konstruksi 7,09%, sektor jasa-jasa 6,37%, sektor 

keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 5,03%, sektor pertambangan dan 
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penggalian 4,46%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

3,97%, sektor industri pengolahan 2,15%, dan sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran 1,31%. 

PDB Indonesia pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 

6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai PDB pada tahun 2009 sebesar 

Rp 2.178,9 Trilyun meningkat menjadi Rp 2.313,8 Trilyun pada tahun 2010. 

Selama tahun 2009, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang 

tumbuh sebesar 13,5%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran 8,7%, sektor konstruksi 7,0%, sektor jasa-jasa 6,0%, sektor 

keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 5,7%, sektor listrik, gas dan air 

bersih 5,3%, sektor industri pengolahan 4,5%, sektor pertambangan dan 

penggalian 3,5%, dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

2,9%. 

Pada tahun 2011 PDB Indonesia tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan 

tahun sebelumnya. Nilai PDB Indonesia pada tahun 2010 adalah  Rp 2.313,8 

Trilyun kemudian meningkat menjadi Rp 2.463,2 Trilyun pada tahun 2011. 

Pertumbuhan PDB di tahun 2011 ini merupakan yang tertinggi dibandingkan 

pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2011, semua 

sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,7%, kemudian 

diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran 9,2%, sektor keuangan, 

real estat, dan jasa perusahaan 6,8%, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi 
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6,7%, sektor industri pengolahan 6,2%, sektor listrik, gas dan air bersih 4,8%, 

sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 3,0% dan sektor 

pertambangan dan penggalian 1,4%. 

4.2.3 Perkembangan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

Periode 1997-2011 

Gambar 4.3 
Grafik Perkembangan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

Periode 1997-2011 

 
Sumber: Bank Indonesia, diolah. 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.3 dapat dilihat perkembangan kurs 

rupiah terhadap dollar Amerika yang mengalami fluktuatif selama periode 

1997-2011 dan kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pada tahun 1997, kurs rupiah terhadap US$ berada pada posisi 

4.650/US$ kemudian terdepresiasi tajam menjadi 8.025/US$ pada tahun 

1998. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 
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pertengahan tahun1997. Sepanjang tahun 1999, perkembangan nilai kurs 

relatif lebih stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun kurs 

terlihat mengalami tekanan yang cukup berarti. Hal ini tidak terlepas dari efek 

krisis moneter yang masih terasa (Laporan Tahunan BI, 1999).                      

Memasuki tahun 2000, pergerakan nilai kurs mengalami tren 

depresiasi, pada akhir tahun nilai kurs berada pada posisi 9.595/US$ atau 

lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya yang sebesar 

7.100/US$. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan penawaran dan permintaan 

valas dan ekses likuiditas rupiah serta sentimen negatif terhadap 

ketidakstabilan kedaan sosial dan politik (Laporan Tahunan BI, 2000). 

Perkembangan nilai kurs pada tahun 2001 cukup fluktuatif namun masih 

dengan kecenderungan melemah. Secara keseluruhan selama tahun 2001 kurs 

terdepresiasi sebesar 17,7% dibandingkan dengan akhir tahun 2000 dan 

berada pada posisi 10.400/US$. Nilai kurs terlihat sempat menguat pada 

bulan Juli dan Agustus, namun kembali terdepresiasi setelah bulan Agustus, 

terutama setelah terjadinya peristiwa WTC pada 11 September 2001 yang 

terjadi di Amerika Serikat (Laporan Tahunan BI, 2001). 

Nilai kurs pada tahun 2002 relatif stabil dan cenderung menguat 

dibandingkan akhir 2001. Pada pertengahan tahun sampai akhir tahun nilai 

kurs stabil dalam kisaran 8.000-9.000/US$ dan pada akhir tahun Rupiah 

berada pada posisi 8.940/US$. Selain itu, tingkat volatilitas Rupiah juga 

mengalami penurunan dari 10,8% (2001) menjadi 6,1% (2002) (Laporan 

Tahunan BI, 2002). Pada tahun 2003, nilai kurs mengalami apresiasi yaitu 
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dari posisi 8.940/US$ pada tahun 2002 ke posisi 8.420/US$ pada tahun 2003. 

Tingkat volatilitas juga mengalami penurunan dari 6,1% (2002) menjadi 

3,3% (2003). Apresiasi ini disebabkan oleh membaiknya faktor resiko, 

tercukupinya pasokan valas, dan masih menariknya spread suku bunga. Hal 

ini menyebabkan Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik 

se Asia Pasifik selama tahun 2003 (Laporan Perekonomian Indonesia, 2003). 

Pada tahun 2004, nilai kurs Rupiah terhadap US$ cukup fluktuatif 

dengan kecenderungan melemah yaitu dari posisi 8.465/US$ pada tahun 2003 

ke posisi 9.290/US$ pada tahun 2004. Tingkat volatilitas Rupiah juga 

meningkat menjadi 3,9% (2004) dibandingkan 3,3% (2003). Hal ini 

diakibatkan oleh siklus kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh 

beberapa negara seperti China dan AS, kebijakan China untuk memperlambat 

ekspansi ekonomi dan melambungnya harga minyak dunia (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2004). Nilai kurs Rupiah terhadap US$ tahun 2005 

secara umum terdepresiasi dengan volatilitas yang meningkat. Pada akhir 

2005, Rupiah ditutup pada posisi 9.830/US$ atau terdepresiasi 5,9% 

dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya. Depresiasi Rupiah juga diikuti 

oleh meningkatnya tingkat volatilitas Rupiah yang mencapai 4,24% (2005) 

atau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 (3,97%). Hal ini terkait 

dengan melambungnya harga minyak dunia dan masih berlangsungnya 

kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2005). 
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Nilai kurs Rupiah terhadap US$ tahun 2006, secara umum cenderung 

menguat dengan volatilitas yang menurun. Nilai tukar Rupiah terhadap US$ 

menguat dari posisi 9.830/US$ (2005) ke posisi 9.020/US$ pada tahun 2006. 

Tingkat volatilitas rupiah juga menurun dari 4,2% (2005) menjadi 3,9% 

(2006). Hal ini ditopang oleh kondisi ekonomi global yang secara umum 

lebih kondusif dan membaiknya fundamental makroekonomi (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2006). Nilai kurs Rupiah terhadap US$ sepanjang 

tahun 2007 lebih stabil dibandingkan dengan nilai kurs pada tahun 2006. Hal 

ini terlihat pada awal tahun sampai pertengahan tahun 2007 dimana nilai kurs 

Rupiah bergerak stabil pada kisaran 9000an/US$ dan pada akhir tahun 2007 

Rupiah berada pada posisi 9.419/US$. Terjaganya kondisi ekonomi dalam 

negeri seperti stabilnya tingkat inflasi memberikan pengaruh positif bagi kurs 

Rupiah  walaupun terjadi tekanan dari luar negeri akibat naiknya harga 

sejumlah komoditas internasional salah satunya yaitu peningkatan harga CPO 

(Laporan Perekonomian Indonesia, 2007).   

Kurs Rupiah selama tahun 2008 menunjukkan volatilitas yang lebih 

tinggi dari tahun sebelumnya dengan kecenderungan terdepresiasi. Pada tahun 

2007, kurs Rupiah berada pada posisi 9.419/US$ dan kemudian terdepresiasi 

menjadi 10.950/US$ pada tahun 2008. Volatilitas Rupiah juga meningkat 

cukup tajam dari 1,44% (2007) menjadi 4,67% (2008). Hal ini disebabkan 

oleh krisis keuangan global yang semakin dalam yang memicu ketatnya 

likuiditas global dan meningkatnya persepsi resiko terhadap emerging market 
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termasuk Indonesia sehingga menimbulkan sentimen negatif di pasar 

keuangan (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008).   

Pada tahun 2009, kurs Rupiah terhadap US$ mengalami apresiasi 

yaitu dari posisi 10.950/US$ (2008) ke posisi 9.400/US$ pada tahun 2009. 

Hal ini dapat terjadi karena proses pemulihan ekonomi global yang terus 

berlanjut, khususnya di Asia, memberikan sentimen positif sehingga persepsi 

risiko terhadap negara berkembang membaik.  Dari sisi domestik, kinerja 

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) khususnya transaksi berjalan yang 

mencatat surplus dan cadangan devisa yang memadai, imbal hasil yang 

menarik serta kondisi sosial politik yang terkendali pasca Pilpres cukup 

kondusif bagi penguatan nilai tukar Rupiah. Pada  tahun 2010, kondisi kurs 

Rupiah terhadap US$ pada akhir tahun mengalami apresiasi dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu dari posisi 9.400/US$ (2009) ke posisi 8.715/US$ 

pada tahun 2010. Penguatan nilai Rupiah ini tidak lepas dari banyaknya arus 

dana asing yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2011, kurs Rupiah terhadap 

US$ mengalami depresiasi dari tahun sebelumnya     dimana,  pada tahun 

2010 kurs Rupiah berada pada posisi 8.715/US$ dan pada tahun 2011 

melemah menjadi 9.068/US$. Hal ini dapat terjadi karena tekanan sentimen 

melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis utang Eropa dan 

menurut salah satu pialang valas, investor asing banyak yang melarikan 

dananya dari Indonesia, terutama dari bursa saham yang dalam lima hari 

terakhir asing terus menjual bersih, sehingga mereka banyak membeli Dolar 

dan melepas Rupiah (detik finance, 2011). 
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4.2.4 Perkembangan Laju Inflasi Indonesia Periode 1997-2011 

 

Gambar 4.4 
Grafik Perkembangan Laju Inflasi Indonesia  

Periode 1997-2011 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah. 
 
 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.4 dapat dilihat perkembangan 

inflasi di Indonesia yang mengalami fluktuatif selama periode 1997-2011 dan 

kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pada tahun 1997, inflasi berada pada posisi 11,05% (yoy) namun, 

pada tahun 1998 laju inflasi melonjak tajam dan inflasi ini merupakan inflasi 

tertinggi yang dialami Indonesia selama periode 1997-2011 yaitu menyentuh 

posisi 77,63% (yoy) . Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia ketika itu. Memasuki tahun 1999 tingkat inflasi mengalami 

penurunan yang drastis yakni menyentuh posisi 2,01% (yoy) dan kondisi ini 

masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk menekan inflasi pasca 
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krisis ekonomi 1997-1998. Sepanjang tahun 2000, laju inflasi mengalami 

peningkatan yang tajam dan mencapai 9,35% (yoy)  dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya (1999) sebesar 2,01% (yoy). Tekanan inflasi ini 

diakibatkan oleh pengurangan subsidi BBM, cukai rokok dan kenaikan tarif 

angkutan umum (Laporan Tahunan BI, 2000). 

Pada tahun 2001, inflasi tercatat sebesar 12,55% (yoy) atau lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2000 yang sebesar 9,35% (yoy). Hal ini 

disebabkan oleh beberapa kenaikan kebutuhan masyarakat seperti kenaikan 

BBM (Juni) dan TDL (Juli) serta akibat dari melemahnya kurs Rupiah 

terhadap US$. Perkembangan inflasi tahun 2002 cenderung lebih baik 

dibandingkan inflasi tahun 2001 yaitu mencapai 10,03% (yoy). Hal ini tidak 

terlepas dari adanya kebijakan penurunan tarif impor dari pemerintah.  Inflasi 

tahun 2003 berada pada posisi 5,06% (yoy) atau lebih rendah dari sasaran 

inflasi yang ditetapkan oleh BI sebesar 9% ± 1%. Tingkat inflasi di tahun 

2004 relatif terkendali. Inflasi tercatat sebesar 6,4% (yoy) lebih rendah 

dibandingkan tahun sebelumnya (2003) sebesar 5,06% (yoy) dan berda dalam 

sasaran inflasi 2004 BI sebesar 5,5% ± 1%. Terkendalinya laju inflasi akibat 

relatif minimnya tekanan inflasi yang berasal dari interaksi antara permintaan 

dan penawaran agregat, stabilnya kurs Rupiah dan ekspektasi inflasi yang 

rendah (Laporan Perekonomian Indonesia, 2004). 

Pada tahun 2005, inflasi mencapai 17,11% (yoy) atau jauh di atas 

sasaran inflasi yang sebesar 6% ± 1%. Hal ini disebabkan oleh kuatnya 

tekanan eksternal akibat melambungnya harga minyak dunia, berlanjutnya 
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kondisi moneter ketat global dan respon kenaikan harga BBM domestik serta 

depresiasi kurs Rupiah (Laporan Perekonomian Indonesia, 2005). Tingkat 

inflasi tahun 2006 kembali terkendali yaitu berada pada posisi 6,6% (yoy) 

atau berada di bawah sasaran inflasi 2006 BI sebesar 8% ± 1%. Penurunan 

inflasi ini tidak terlepas dari penurunan inflasi administered price terkait 

penundaan kenaikan TDL serta perkembangan kurs Rupiah yang stabil 

(Laporan Perekonomian Indonesia, 2006). Begitu juga pada tahun 2007, 

tingkat inflasi masih tetap terkendali yaitu sebesar 6,59% (yoy). Hal ini 

dikarenakan stabilnya keadaan ekonomi dalam negeri walaupun mendapat 

tekanan dari luar negeri karena naiknya harga sejumlah komoditas 

internasional salah satunya yaitu peningkatan harga CPO (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2007). 

Pada tahun 2008, tekanan inflasi cukup tinggi yaitu mencapai 11,06% 

(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (2007) yang sebesar 6,59% (yoy). Hal 

ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional terutama minyak 

mentah dan bahan pangan. Lonjakan harga tersebut menyebabkan kenaikan 

harga barang administered price seiring dengan kebijakan pemerintah 

menaikkan harga BBM bersubsidi (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008). 

Tekanan inflasi di tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup tajam 

menjadi 2,78% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (2008) yang mencapai 

11,06% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan BI dalam 

memulihkan kepercayaan pasar sehingga kurs Rupiah berada dalam tren 

menguat dan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan 
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dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok khususnya bahan makanan dan 

energi. 

Inflasi pada tahun 2010 mencapai 6,96% (yoy) atau mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya (2009) yang sebesar 2,78% (yoy). Laju 

inflasi ini melampaui asumsi makro 2010 yang sebesar 5,3%. Hal ini tidak 

dapat lepas dari gejolak kenaikan harga pangan yang terjadi di Indonesia. 

Pada tahun 2011, tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu berada pada 

posisi 3,79% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (2010) yang sebesar 

6,96% (yoy). Laju inflasi ini berada di bawah target pemerintah yang sebesar 

5,65%. Tekanan inflasi pada Desember 2011 masih dipengaruhi bahan 

makanan dengan kenaikan hingga 1,62%.  

4.2.5 Perkembangan Suku Bunga Riil Periode 1997-2011 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.5 dapat dilihat perkembangan suku 

bunga riil yang mengalami fluktuatif selama periode 1997-2011 dan kejadian-

kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

Pada tahun 1997, suku bunga riil mencapai 48.95% karena BI Rate 

berada pada level 60% dan inflasi mencapai 11,05% (yoy). Pada tahun 1998, 

suku bunga riil mengalami penurunan yang tajam yaitu berada pada level -

6,93% di mana BI Rate berada pada level 70.7% sedangkan inflasi mencapai 

77,63% (yoy). 
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Gambar 4.5 
Grafik Perkembangan Suku Bunga Riil Periode 1997-2011 

Periode 1997-2011 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah. 

 

Dan peningkatan BI Rate ini tidak terlepas dari kebijakan otoritas moneter 

untuk menekan laju inflasi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 

Memasuki tahun 1999 suku bunga riil mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu berada pada level 10,05% karena BI Rate berada pada level 

12,51% dan inflasi hanya mencapai 2,01%(yoy). Perkembangan BI Rate ini 

masih dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter untuk menekan laju 

inflasi, sehingga suku bunga pada tahun 1999 masih relatif tinggi.  

Pada tahun 2000, suku bunga riil kembali menurun yaitu berada pada 

level 5,18% karena BI Rate berada pada level 14,53% dan inflasi mencapai 

9,35% (yoy). Tingkat suku bunga riil pada tahun 2001 mencapai 5,07% 

karena BI Rate berada pada level 17,62% dan inflasi mencapai 12,55% (yoy). 

Peningkatan BI Rate di tahun 2001 masih mengikuti tren peningkatan suku 
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bunga pada akhir tahun 2000 dan hal ini juga dikarenakan oleh tingginya 

likuiditas perbankan akibat fungsi intermediasi perbankan yang belum 

sepenuhnya pulih (Laporan Tahunan BI, 2001). Pada tahun 2002, tingkat 

suku bunga riil kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya (2001) yaitu berada pada level 2,9% dimana BI Rate berada pada 

level 12,93% dan inflasi mencapai 10,03% (yoy). Memasuki tahun 2003, 

suku bunga riil mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2002) yang 

sebesar 2,9%  menjadi 3,25% karena BI Rate berada pada level 8,31% dan 

inflasi mencapai 5,06% (yoy). Pada tahun 2004, suku bunga riil mengalami 

penurunan yaitu berada pada level 1,03% dimana BI Rate berada pada level 

7,43% dan inflasi mencapai 6,4% (yoy).  

Tingkat suku bunga riil pada tahun 2005 mengalami penurunan 

hingga mencapai level -4,36% dimana BI Rate berada pada level 12,75% dan 

inflasi mencapai 17,11% (yoy). Peningkatan BI Rate ini tidak terlepas dari 

kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh pemerintah karena inflasi yang 

disebabkan oleh naiknya harga BBM dalam negeri akibat kenaikan harga 

minyak internasional. Pada tahun 2006, suku bunga riil mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2005) yang sebesar -4,36% 

menjadi 3,15% dimana BI Rate berada pada level 9,75% dan inflasi masih 

cukup terkendali yaitu berada pada level  6,6% (yoy). Penurunan BI Rate di 

tahun 2006 disebabkan oleh kestabilan ekonomi yang dapat dipertahankan 

dan terjaganya inflasi pada kisaran sasarannya. Memasuki tahun 2007 suku 

bunga riil kembali mengalami penurunan yaitu berada pada level 1,41% 
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dimana BI Rate berada pada level 8,00% dan inflasi berada pada level  6,59% 

(yoy). Pada tahun 2007, BI Rate sempat mengalami penurunan sebanyak 3 

kali. Hal ini diakibatkan oleh meredanya tekanan inflasi dan meningkatnya 

optimisme perekonomian nasional tetapi penurunan ini kemudian tertahan 

akibat naiknya harga minyak dunia dan sentimen negatif akibat subrime 

mortgage (Laporan Perekonomian Indonesia, 2007).  

Pada tahun 2008, suku bunga riil mengalami penurunan yaitu berada 

pada level -1,81% karena BI Rate berada pada level 9,25% dan inflasi berada 

pada level  11,06% (yoy). Memasuki tahun 2009 suku bunga riil berada pada 

level 3,72% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 

sebesar -1,81% di mana pada tahun 2009 BI Rate berada pada level 6,50% 

dan inflasi berada pada level  2,78% (yoy). Penurunan BI Rate ini dilakukan 

karena tekanan pada sistem keuangan yang masih tinggi, dan tren 

perlambatan pertumbuhan ekonomi yang masih berlanjut (Laporan 

Perekonomian Indonesia, 2009). Pada tahun 2010, suku bunga riil kembali 

mengalami penurunan yaitu berada pada level -0,46% karena BI Rate berada 

pada level 6,50% sedangkan inflasi berada pada level  6,96% (yoy). 

Memasuki tahun 2011 suku bunga riil kembali mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya (2010) yang sebesar  -0,46% menjadi 2,79%. Hal ini dapat 

terjadi karena BI Rate berada pada level 6,58% dan inflasi berada pada level  

3,79% (yoy). 
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4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis regresi berganda dengan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS for windows versi 16.0. 

Untuk mendapat estimasi yang terbaik, terlebih dahulu data sekunder tersebut 

harus dilakukan pengujian asumsi regresi klasik, yaitu: uji multikolinearitas, 

uji heterokedastisitas, uji normalitas  dan uji autokorelasi.  

1. Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model 

regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). 

Batas VIF adalah 10 apabila nilai VIF lebih besar dari pada 10 (VIF > 10) 

maka terjadi multikolinearitas. 

Dari data yang diolah dengan menggunaka program SPSS, didapatkan 

hasil uji multikolinearitas seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa PDB, kurs, inflasi, dan suku bunga riil 

sebagai variable independen memiliki nilai variance inflation factor (VIF) 

lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variable independen dalam model regresi. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi penting dalam regresi linear klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul dalam model regresi korelasi adalah homokedastis, yaitu semua 

gangguan mempunyai variasi yang sama. Dalam regresi mungkin ditemui 

gejala heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan metode grafik dan 

didapatkan hasil olahan data seperti yang terlihat pada gambar 4.6 berikut ini. 

Gambar 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Heteroskedastisitas tidak terjadi jika titik‐titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau tren garis 

tertentu. Dari gambar di atas, terlihat sebaran data ada  di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada 
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sebaran data tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

 3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk menguji normal data ini menggunakan 

metode analisis grafik dan melihat normal probability plot. 

Setelah data dimasukkan dan diolah oleh program SPSS, diperoleh 

hasil uji Normal Probability Plot seperti pada gambar 4.7 berikut ini. 

Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari grafik di atas terlihat sebaran data pada chart tersebar di 

sekeliling garis lurus (tidak berpencar jauh dari garis lurus), maka dapat 

dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.  
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4. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota 

sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui 

pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Dengan ketentuan 

sebagai berikut: Menurut Santoso (dalam Thobarry, 2009) jika angka Durbin 

Watson berkisar antara –2 sampai dengan +2 maka koefisien regresi bebas 

dari gangguan autokorelasi sedangkan jika angka DW dibawah –2 berarti 

terdapat autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 berarti terdapat 

autokorelasi negatif. 

Dari data yang diolah dengan menggunaka program SPSS, didapatkan 

hasil uji autokorelasi seperti yang terlihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai uji Durbin Watson pada 

penelitian ini berkisar antara –2 sampai dengan +2 yaitu berada pada nilai 

1,638. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi bebas dari gangguan 

autokorelasi. 
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4.3.2 Perumusan Model Persamaan Regresi 

Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan 

karena model regresi telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak terjadi 

multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadinya 

heterokedastisitas. Selanjutnya dapat dilakukan uji estimasi linier berganda 

dan diinterpretasikan pada tabel 4.1 

Berdasarkan output regresi linear, model analisis regresi berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

IHSG = 0,419 + 3,638 PDB – 2,232 Kurs – 0,011 Inflasi – 0,042 Suku 

Bunga Riil 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan: 

1. Hasil regresi menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel 

independen, nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencapai 

angka sebesar 0,419 bps. 

2. Produk domestik bruto (PDB) menunjukkan angka 3,638 mempunyai 

arti bahwa jika kurs, inflasi, dan suku bunga riil konstan maka setiap 

peningkatan PDB sebesar Rp. 1 Trilyun akan meningkatkan nilai 

IHSG sebesar 3,638 bps. 

3. Kurs menunjukkan angka -2,232 mempunyai arti bahwa jika PDB, 

inflasi, dan suku bunga riil konstan maka setiap peningkatan kurs 

sebesar Rp. 1 akan menurunkan nilai IHSG sebesar 2,232 bps. 
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4. Inflasi menunjukkan angka -0,011 mempunyai arti bahwa jika PDB, 

kurs, dan suku bunga riil konstan maka setiap peningkatan inflasi 

sebesar 1% akan menurunkan nilai IHSG sebesar 0,011 bps. 

5. Suku bunga riil menunjukkan angka -0,042 mempunyai arti bahwa jika 

PDB, kurs, dan inflasi konstan maka setiap peningkatan suku bunga 

riil sebesar 1% akan menurunkan nilai IHSG sebesar 0,042 bps. 

4.3.3 Analisis Kekuatan Pengaruh Variabel Independen Terhadap 

Variasi Variabel Dependen 

Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel 

dependen dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R2), yang 

berada antara nol dan satu. Apabila nilai R2 semakin mendekati satu, berarti 

variabel‐variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun hasil perhitungan 

nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai R square sebesar 0,934. Hal ini berarti 

93,4 % prediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) dapat dijelaskan oleh 

keempat variabel independen PDB, kurs, inflasi, dan tingkat suku bunga riil. 

Sedangkan sisanya 6,6 %  dipengaruhi oleh sebab‐sebab lain di luar model. 
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4.4 Uji Hipotesis dan Pembahasan 

4.4.1 Uji Hipotesis Untuk Menguji Pengaruh PDB, Kurs, Inflasi, dan 

Suku Bunga Riil Secara Bersama-sama Terhadap IHSG 

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik F 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

Level of significance 10 %. Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-

tabel artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-hitung > F-tabel 

berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. Dan tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar  35,185 dengan tingkat 

signifikansi di bawah 10 % atau 0,10 sedangkan  F-tabel sebesar  3,36 yang 

berarti bahwa F-hitung > F-tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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4.4.2 Uji Hipotesis Untuk Menguji Pengaruh PDB, Kurs, Inflasi, dan 

Suku Bunga Riil Secara Parsial Terhadap IHSG 

Pengaruh PDB, kurs, inflasi, dan suku bunga riil terhadap IHSG diuji 

dengan uji t yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh satu variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen. Hasil pengujian 

dengan SPSS untuk memprediksi IHSG dengan menggunakan variabel PDB, 

kurs, inflasi, dan suku bunga riil dapat dilihat pada tabel 4.1. 

1 ) Pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap IHSG 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PDB  menghasilkan nilai 

t hitung sebesar 9,234 sedangkan t tabel sebesar 2,201 yang berarti t hitung  > 

t tabel dan variabel ini juga mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 10 persen, variabel ini termasuk signifikan. Nilai signifikansi 

variabel PDB lebih kecil dari derajat kesalahan yang artinya bahwa H0  

ditolak dan H1 dapat diterima. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa PDB 

berpengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi IHSG. 

Adanya pengaruh PDB terhadap IHSG menandakan bahwa 

meningkatnya pertumbuhan PDB dapat berakibat pada menguatnya nilai 

IHSG. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Tandelilin (2001) dan Park (dalam 

Thobarry, 2009). 

Adanya peningkatan PDB mengindikasikan terjadinya pertumbuhan 

ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat 

pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-
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perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Dengan meningkatkan 

penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan 

juga akan semakin meningkat. Sehingga kemudian akan berdampak positif 

terhadap harga saham perusahaan tersebut dan selanjutnya akan 

mempengaruhi IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain itu pertumbuhan 

ekonomi yang baik juga mencerminkan keadaan perekonomian negara yang 

stabil sehingga investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya di pasar 

modal. 

2 ) Pengaruh kurs US$ terhadap IHSG 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kurs  menghasilkan nilai 

t hitung sebesar -2,708. Variabel ini mempunyai tingkat signifikansi sebesar 

0,022 yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 10 persen, variabel ini termasuk signifikan. Nilai 

signifikansi variabel kurs lebih kecil dari derajat kesalahan yang artinya 

bahwa H0  ditolak dan H2 dapat diterima. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa 

kurs berpengaruh negatif dan signifikan dalam memprediksi IHSG. 

Adanya pengaruh kurs terhadap IHSG menandakan bahwa 

menguatnya nilai kurs dapat berakibat pada menurunnya nilai IHSG. Kondisi 

ini sesuai dengan pendapat Sunariyah (2006) dan Witjaksono (2010) namun 

demikian kondisi ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Thobarry (2009). 

Terjadinya depresiasi rupiah terhadap US$ menunjukkan bahwa 

prospek perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi Rupiah dapat 
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terjadi apabila faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, 

sehingga US$ akan menguat dan akan menurunkan IHSG di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Saat ini porsi impor bahan baku mencapai 92 % dari total impor 

sehingga mengakibatkan ketergantungan industri nasional terhadap pasokan 

dari asing (www.bisnis.com). Ketika mata uang Rupiah terdepresiasi, hal ini 

akan mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya 

produksi akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini akan 

mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap saham-saham yang 

dimilikinya. Apabila banyak investor yang melakukan hal tersebut, tentu akan 

mendorong penurunan indeks harga saham gabungan. 

3 ) Pengaruh inflasi terhadap IHSG 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa inflasi  menghasilkan 

nilai t hitung sebesar -2,024 sedangkan t tabel sebesar -2,201. Variabel ini 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,070 yang apabila dibandingkan 

dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 10 persen, 

variabel ini termasuk signifikan. Nilai signifikansi variabel inflasi lebih kecil 

dari derajat kesalahan yang artinya bahwa H0 ditolak dan H3 dapat diterima. 

Dari hasil uji t disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

dalam memprediksi IHSG. 

Ditemukan adanya pengaruh inflasi terhadap IHSG menandakan 

bahwa meningkatnya inflasi berdampak bagi pemegang saham. Terjadinya 

peningkatan inflasi berpengaruh pada tinggi rendahnya minat investor untuk 
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menanamkan modalnya di pasar modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Thobarry (2009) yang  menemukan 

adanya pengaruh negatif dan signifikan variabel inflasi terhadap indeks harga 

saham.  

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi 

riil masyarakat sebab nilai uang yang dipegang masyarakat berkurang. Ini 

akan menyebabkan konsumsi masyarakat atas barang yang dihasilkan 

perusahaan akan menurun pula. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat 

pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan 

perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan tersebut (Sunariyah, 2006). 

4 ) Pengaruh suku bunga riil terhadap IHSG 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa suku bunga riil  

menghasilkan nilai t hitung sebesar -3,118. Variabel ini mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,011 yang apabila dibandingkan dengan derajat 

kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 10 persen, variabel ini termasuk 

signifikan. Nilai signifikansi variabel suku bunga riil lebih kecil dari derajat 

kesalahan yang artinya bahwa H0  ditolak dan H4 dapat diterima. Dari hasil 

uji t disimpulkan bahwa suku bunga riil berpengaruh negatif dan signifikan 

dalam memprediksi IHSG. 

Adanya pengaruh suku bunga riil terhadap IHSG menandakan bahwa 

menguatnya nilai suku bunga riil dapat berakibat pada menurunnya nilai 

IHSG. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Jogiyanto (2010) dan Witjaksono 
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(2010). Terjadinya peningkatan suku bunga tabungan atau deposito berakibat 

negatif terhadap pasar modal. Hal ini dapat terjadi karena investor tidak lagi 

tertarik untuk menanamkan dananya di pasar modal, sebab total return yang 

diterima investor lebih kecil dibandingkan  dengan pendapatan dari bunga 

tabungan atau deposito apabila mereka memindahkan dananya dari pasar 

modal ke bank. Akibat lebih lanjut, harga-harga  saham di pasar modal 

mengalami penurunan yang drastis dan berdampak pada penurunan IHSG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil 

analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk domestik bruto (PDB) mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan.  

2. Kurs Rupiah terhadap US$ mempunyai pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan. 

3. Inflasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IHSG di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan.  

4. Suku bunga riil mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Karena variabel Produk domestik bruto (PDB) terbukti berpengaruh  

positif dan signifikan terhadap IHSG maka, variabel PDB dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Variabel kurs Rupiah terhadap US$ terbukti berpengaruh  negatif dan 

signifikan terhadap IHSG sehingga variabel kurs Rupiah terhadap US$ 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam memprediksi indeks harga saham 

gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. Variabel inflasi terbukti berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap 

IHSG sehingga variabel inflasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

4. Variabel suku bunga riil terbukti berpengaruh  negatif dan signifikan 

terhadap IHSG sehingga variabel suku bunga riil dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 
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