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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel Tingkat Suku Bunga SBI, 

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

Dow Jones terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi berganda yang dilakukan dengan SPSS 16. Salah satu syarat untuk melakukan uji 

analisis berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini diperlukan   agar   persamaan   regresi   

yang   dihasilkan   bersifat   BLUE (Best,Linear,Unbiased,Estimator). Selain itu untuk menilai 

goodness of fit suatu model dilakukan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Penelitian ini 

menggunakan data bulanan dari tahun 2003-2012 untuk setiap variabel penelitian. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Inflasi, Harga Minyak Dunia, Kurs 

Rupiah terhadap dollar Amerika, dan Indeks Nikkei 225 berpengaruh negatif terhadap IHSG. 

Sementara variabel Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Emas Dunia, dan Indeks Dow Jones positif 

terhadap IHSG, Sedangkan secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap IHSG.Selain itu 

diperoleh bahwa nilai adjusted R square adalah 91,5 % Ini berarti 91,5 % pergerakan IHSG dapat 

diprediksi dari pergerakan ketujuh variabel independen tersebut. Keywords : IHSG, makro 

ekonomi, integrasi pasar modal dunia, globalisasi 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the effect of variable rate Interest Rates,Inflation, 

Oil Prices, World Gold Prices, Exchange Rate of Rupiah, the Nikkei 225 Index, and Dow Jones 

against IHSG. The analytical method used in this study is multiple regression analysis performed 

with SPSS 16. Before doing multiple regression analysis, we must do a classic assumption test. 

This is necessary so that the regression equation is BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). In 

addition to assessing the goodness of fit from a model, we use coefficient of determination test, F 

test and t test. This research using a monthly data from 2003 - 2012 for each variable. Results 

from this study indicate that the Inflation, Oil Prices, Rupiah Exchange rate,  and Nikkei 225 Index 

, negatively affect the IHSG. While the variables of SBI Interest Rates, Gold Prices, and Dow 

Jones index had a positive effect on IHSG. The results of the analysis regresi simultaneously the 

result that all variabel is jointly influence on IHSG.The value of adjusted R square is 91,5 % . This 

means that 91,5 % IHSG movement can be predicted from the movement of the seven independent 

variables.  
Keywords:  IHSG,  macro  economy,  the  world  capital  market  integration, globalization 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 
 Perekonomian indonesia pada tahun 2013 menunjukan pertumbuhan yang stabil, bahkan 

ada kemungkinan lebih berkembang dari pada tahun – tahun sebelumnya. Menurut Cyrillus 

Harinowo, yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sampai dengan 7% 

pada tahun 2013. Lebih tinggi dari target pemerintah di kisaran 6,3-6,7%, dan prediksi Bank 

Indonesia sebesar 6,5%, begitu juga International Monetery Fund (IMF)  yang memprediksi 

sebesar 6,3% http://www.infobanknews.com/2012/10/ekonomi-indonesia-bisa-tumbuh-7%-pada-

2013/, (2 Maret 2013). 
 Perkembangan tersebut juga seiring sejalan dengan perkembangan di bursa saham, salah 

satunya adalah bursa saham indonesia tidak kalah mengembirakan. Hal tersebut terlihat data tahun 

sepanjang 2012, dan juga data historis saham.   Berikut ini adalah data mengenai Indeks Harga 

mailto:dosnirohaku_9@yahoo.com
http://www.infobanknews.com/2012/10/ekonomi-indonesia-bisa-tumbuh-7%25-pada-2013/
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Saham Gabungan 2003-2012, seperti tercermin dalam Tabel 1.1. Perkembangan Indeks Harga 

Saham Gabungan 2003-2012 sebagai berikut:  
Tabel 1 

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2003-2012 

 
Sumber: www.yahoo.finance diakses pada 19 Juli 2013 Jam 11.35. dan Olahan Data Penulis 
  

Berdasarkan  Tabel 4.1. Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2003-2012, bahwa; pada 

tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 Indeks Harga Saham Gabungan lebih tinggi dari pada rata-rata 

Indeks Harga Saham Gabungan selama 10 tahun terakhir yakni 1920,983. Sedangkan pada tahun 

2003, 2004, 2005,2006,2007, dan 2009 Indeks Harga Saham Gabungan lebih rendah dari  rata-rata 

Indeks Harga Saham Gabungan selama 10 tahun terakhir yakni 1920,983. Sedangkan nilai 

tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan dalam kurun waktu 2003 – 2012 adalah pada tahun 2012 

yakni mencapai 3821,99. Sedangkan nilai terendah  Indeks Harga Saham Gabungan dalam kurun 

waktu 2003 – 2012 adalah pada tahun 2012 yakni mencapai 388,44.  
 Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 2003-2012 dapat kita lihat dalam Gambar 4.1. 

sebagai berikut: 

Gambar 1 

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2003-2012 

 

 
Sumber: www.yahoo.finance diakses pada 19 Juli 2013 Jam 11.35. dan Olahan Data Penulis 
 

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa indeks saham gabungan atau Indeks Harga 

Saham Gabungan dari 7/1/1997 sampai dengan 3/1/2013 mengalami pertumbuhan 554,84%, atau 

kurang lebih 39,60 % setiap tahunnya.  Hal tersebut berarti investasi mempunyai return  secara 

kumulatif yang cukup tinggi.  

 Rata-rata pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Perkembangan saham 

di Bursa Efek Indonesia  BEI selama 2012.Sejak Januari 2012 hingga 27 Desember 2012, IHSG 

hanya mengalami kenaikan dari posisi Desember 2011 sebesar 3.821,992 menjadi 4.281,86 per 

akhir Desember 2012, mencatat kenaikan atau ditutup menguat 12,03 persen.  

 Menurut Cheng (1997), dalam melakukan pemilihan investasi di pasar modal dipengaruhi oleh 

informasi fundamental dan teknikal. Informasi fundamental adalah informasi kinerja dan kondisi 

internalperusahaan yang cenderung dapat dikontrol, sedangkan informasi teknikal adalah 

informasi kondisi makro seperti tingkat pergerakan suku bunga, nilai tukar mata uang, inflasi, indeks 

saham di asar dunia, kondisi keamanan dan politik. Informasi teknikal sering digunakan 

sebagai dasar analisis pasar modal. Jika kondisi atau indikator makro ekonomi mendatang 

diperkirakan jelek, maka kemungkinan besar refleksi indeks harga harga saham menurun, demikian 

sebaliknya (Ang, 1997). 
Hermanto dan Manurung (2000) dalam penelitiannya tentang pengaruh varibel makro, 

investor, dan bursa yang telah maju terhadap indeks BEI mengungkapkan  bahwa  semua  

variabel tersebut positif berpengaruh terhadap IHSG, dan masih banyak para peneliti yang 

mengkaji yang berkaitan dengan persoalan-perosalan di atas. 
Graham  Smith (2001) dalam penelitiannya yang berjudul“The Price Of Gold And Stock 

Price Indices For The United States” menunjukkan bahwa harga emas dunia mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap pergerakan indeks harga saham di Amerika Serikat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gary Twite (2002) dengan judul “Gold Prices, Exchange 

Rates, Gold Stocks and the Gold Premium”, menemukan hasil bahwa emas merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi secara positif pergerakan  indeks  saham  di  Australia. 
Soebagyo dan Endah Heni (2003) meneliti tentang Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi IHSG. Hasilnya dari semua variabel yang digunakan yaitu, variabel jumlah uang 

beredar, inflasi, suku bunga SBI secara individu berpengaruh terhadap IHSG.Hanya variabel 

kurs terhadap Dollar Amerika yang tidak berpengaruh. 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RATAR2003-2012

388,44 691,9 1000,23 1162,64 1805,52 2745,83 1355,41 2534,36 3703,51 3821,99 1920,983

IHSG

http://www.yahoo.finance/
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Penelitian Ben S Bernanke dan Kenneth N. Kuttner (2003) menunjukkan bahwa tingkat suku 

bunga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pergerakan pasar modal Amerika Serikat. 
Maysami, R.C., Howe, L.C., & Hamzah, M.A  (2004) melakukan kajian mengenai hubungan 

antara variable makro ekonomi dengan indeks harga saham bidang keuangan, properti dan 

perhotelan Hasil penelitian tersebut adalah bahwa variable makro dan aktivitas riil 

berpengaruh  terhadap  indeks  saham keuangan kecuali jumlah uang beredar. Untuk indeks 

property dan perhotelan variable jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kedua indeks saham tersebut. 
Bernd Hayo dan Ali M Kutan (2004) dan menemukan bukti bahwa pergerakan pasar modal di 

Rusia dipengaruhi oleh perubahan harga minyak dunia dan pergerakan pasar modal di Amerika 

Serikat (Indeks Dow Jones). 

Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles Havie (2006) tentang  pengaruh  variabel  

makro  ekonomi  Thailand  dan  Pasar  Modal Internasional terhadap Pasar modal Thailand 

memberikan hasil bahwa variabel makro ekonomi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar baht, 

indeks harga konsumen  dan  jumlah  penawaran  uang  tidak  memberikan  pengaruh  yang 

signifikan terhadap pergerakan pasar modal Thailand, sementara perubahan harga minyak 

memberikan pengaruh yang negatif bagi pasar modal Thailand hanya untuk periode sebelum krisis 

pada tahun 1997. 

Penelitian Lutz Kilian dan Cheolbeom Park (2007) menunjukkan bahwa pergerakan harga 

minyak tidak berpengaruh secara langsung pada pasar modal Amerika Serikat. 
Faktor domestik yang mempengaruhi  IHSG berupa faktor fundamental, yaitu inflasi, jumlah 

uang beredar, suku bunga, maupun nilai tukar rupiah. Berbagai faktor fundamental tersebut 

dianggap dapat berpengaruh pada pergerakan indeks. (Pasaribu, Tobing, Manurung, 2008). 

Pasaribu dan Tobing (2008) dalam kajiannya tentang pengaruh faktor makroekonomi dan faktor 

domestik terhadap IHSG hasilnya ternyata indikator ekonomi domestik seperti inflasi, kurs, 

SBI tidak berpengaruh terhadap IHSG. 
Sedangkan indeks regional yang diproksi oleh indeks Hang Seng mempunyai pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap IHSG. 
Ardian Agung Witjaksono (2009) telah melakukan kajian mengenai pengaruh SBI, nilai kurs, 

harga emas dunia, harga minyak dunia, indeks Nikkei 225 dan indeks Dow Jones terhadap 

IHSG. Hasilnya adalah semua variable tersebut berpengaruh signifikan dan positif dan hanya 

variabel SBI dan kurs yang signifikan tapi hubungannya negatif. 
Dedy Pratikno (2009), Pengaruh SBI, Kurs, Inflasi, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG 

(studi kasus pada BEI). Hasil penelitian membuktikan bahwa semua variabel secara 

serempak berpengaruh terhadap IHSG. Secara individu SBI berpengaruh negatif terhadap IHSG, 

sedangkan inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap IHSG. 
Identifikasi dan Rumusan masalah 

Rumusan masalah 

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

a. Bagaimanakahpengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG di BEI?  

b. Apakah pengaruh tingkat Inflasi terhadap IHSG di BEI?  

c. Bagaimanakah pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG di BEI?  

d. Bagaimanakah pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG di BEI?  

e. Bagaimanakah pengaruh kurs rupiah terhadap dollar Amerika terhadap IHSG di BEI?  

f. Bagaimanakah pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG di BEI?  

g. Bagaimanakah pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG di BEI? 

h. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas 

Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara bersama-sama  berpengaruh 

IHSG ? 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

b. Untuk mengetahui tingkat tingkat Inflasi berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

c. Untuk mengetahui harga minyak dunia berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

d. Untuk mengetahui harga emas dunia berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

e. Untuk mengetahui kurs rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

f. Untuk mengetahui Indeks Nikkei 225 berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  

g. Untuk mengetahui Indeks Dow Jones berpengaruh terhadap IHSG di BEI?  
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h. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga 

Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara bersama-sama  

berpengaruh terhadap IHSG ? 

 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA 

Tinjauan Teori 

Teori Makro Ekonomi Menurut M.Samsul, 2008;   Ilmu  makro  ekonomi  merupakan  salah  

satu  cabang  dari  ilmu ekonomi. Makro ekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi 

yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  konsumsi  dan  investasi,  neraca perdagangan dan 

pembayaran suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, 

kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga dan jumlah utang 

negara. Kondisi makro perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut (M.Samsul, 2008).  
Faktor-faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun 

kinerja perusahaan antara lain (M.Samsul,2008):  

1.  Tingkat suku bunga domestik.  

2.  Kurs valuta asing.  

3.  Kondisi perekonomian internasional.  

4.  Siklus ekonomi suatu negara.  

5.  Tingkat inflasi.  

6.  Peraturan Perpajakan  

7.  Jumlah uang yang beredar.  

 Ketika  kondisi  makro  ekonomi  di  suatu  negara  mengalami perubahan   baik   yang   

positif   ataupun   negatif,   investor   akan mengkalkulasikan dampaknya terhadap kinerja 

perusahaan di masa depan, kemudian mengambil keputusan membeli atau menjual saham 

perusahaan yang bersangkutan. Aksi jual dan beli ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan 

harga saham, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada indeks pasar modal di negara tersebut 

(M.Samsul, 2008).  

Pasar Modal. Pengertian  pasar  modal  adalah tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas yang 

disebut bursa efek. Oleh sebab itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik 

(Tandelilin, 2001:13). Sedangkan menurut Sunariya (2000:35), pasar modal secara umum adalah 

suatu sistem keuangan yang terorganisir termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan 

semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga. 
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut (Sunariya, 2003:29). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham suatu negara adalah kondisi makro 

ekonomi, dan stabilitas politik negara tersebut, misal kurs valas, inflasi, jumlah uang beredar, dan 

tingkat suku bunga ( Hanantijo, 2000:54). 

Integrasi Pasar Modal Dunia. Secara umum ada dua pengertian integrasi pasar modal dunia. 

Yang pertama adalah pengertian menurut teori Capital Asset Pricing Model, yaitu bahwa pasar  

modal  dipertimbangkan  sudah  terintegrasi  apabila  surat berharga dengan karakteristik resiko 

yang sama memiliki harga yang sama, walaupun diperdagangkan di pasar modal yang berbeda 

(Bodie, Markus dan Kane, 2006; 56). Dengan kata lain, bila ada dua atau lebih pasar modal yang 

terintegrasi maka surat berharga yang identik seharusnya memiliki harga yang sama di keseluruh 

pasar modal yang terintegrasi tersebut.  
Keberadaan pasar modal yang terintegrasi mengakibatkan semua saham di seluruh pasar 

modal memiliki faktor-faktor resiko yang sama dan premi resiko untuk setiap faktor akan sama di 

setiap pasar modal.  

 Pengertian  kedua  berkaitan  literatur  pustaka  terkini  mengenai integrasi pasar modal yang 

menggunakan model The Generalized Auto Regressive  Conditional  Heteroscedasticty  Model 

“GARCH”,  Granger Causality and Vector Auto Regressive “VAR”. Integrasi pasar modal terjadi 

apabila mereka memiliki hubungan equilibrium yang berkelanjutan (Amir Nasry, 2006;67). 

Dengan kata lain adanya pergerakan bersama antara pasar-pasar modal, mengindikasikan adanya 

integrasi bersama antar pasar modal, yang mengakibatkan bahwa salah satu dari pasar modal yang 

terintegrasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi return dari pasar modal yang lain, karena 

koreksi nilai error yang valid dari tiap pasar modal akan ada.  
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Integrasi pasar modal sendiri dapat merujuk pada keadaan dimana seorang  investor  di  suatu  

negara,  dapat  membeli  dan  menjual  tanpa pembatasan, surat berharga yang dikeluarkan di 

negara lain. Implikasi dari keadaan ini adalah bahwa harga surat-surat berharga yang identik akan 

sama setelah disesuaikan dengan nilai kurs mata uang yang berlaku. (Pieper,P dan Vogel, 

1997;30). Tujuan  dari  integrasi  pasar  modal  sebenarnya  adalah  untuk menghubungkan pasar 

modal secara elektronis sehingga para anggota bursa dapat mengeksekusi perintah dari para 

investor untuk membeli saham dengan  harga  yang  terbaik.  Keadaan  ini  secara  substansial  

akan meningkatkan kedalaman dan likuiditas dari pasar modal yang bersangkutan serta dapat 

mendorong pasar modal tersebut untuk berkompetisi lebih efektif.  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari integrasi pasar modal (Amir Nasry, 2006;55) :  

1.  Harga  yang  lebih  murah  untuk  semua  produk-produk keuangan di pasar modal. Hal ini 

terjadi karena adanya kompetisi yang lebih ketat dan adanya skala ekonomis.  

2.  Munculnya produk-produk keuangan yang lebih inovatif.  

3.  Bagi perusahaan dapat menjadi sarana pembiayaan yang lebih murah karena biaya transaksi 

yang rendah.  

4.  Pasar modal menjadi lebih efisien, lebih likuid, dan tingkat perdagangan yang lebih tinggi.  

5.  Investor akan mendapat return yang lebih tinggi karena biaya  transaksi yang rendah.  

6.  Investor akan memiliki pilihan yang lebih banyak dalam  berinvestasi  yang  akhirnya  dapat  

mengurangi  tingkat resikonya.  

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai integrasi pasar modal dunia, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh H.S Bhamra pada tahun 2002 dengan judul ”International Stock 

Market Integration : A Dynamic General Equilibrium Approach” menemukan hasil bahwa ketika 

dua negara membuka pasar modalnya untuk investor dari masing-masing negara, maka akan 

didapatkan korelasi yang tinggi antara indeks saham di tiap negara. Saat ini sekitar 80% setiap 

pasar modal di dunia membuka diri untuk investor asing dan tidak melakukan kontrol investasi 

yang ketat (www.reuters.com), ini berarti setiap pasar modal di dunia akan mempunyai hubungan 

baik kuat ataupun lemah.  
Adanya hubungan antara pasar modal dunia, juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Bakri Abdul Karim, M. Shabri, dan S.A Abdul Karim dengan judul ”Financial Integration 

between Indonesia and Its Major Trading Partners” yang dilakukan pada tahun 2008.  Hasil 

penelitian mereka mengemukakan bahwa selama periode pengamatan dari bulan Juli tahun 1998 

hingga bulan Desember tahun 2007, ditemukan indikasi bahwa pasar modal Indonesia sudah 

terintegrasi dengan pasar modal Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan China. 
Tingkat Suku Bunga SBI. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah suatu instrumen 

yang digunakan untuk kebijakan open market operation dalam bank sentral. Kebijakan politik 

pasar terbuka meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga dalam mempengaruhi 

harganya. Akibatnya, tingkat biaya umum juga akan terpengaruh (Sunariya, 2003:29). 
Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme BI rate (suku bunga BI), 

yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan  oleh  Bank Indonesia untuk 

pelelangan pada  masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para 

pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi BI rate sendiri menurut Bank Indonesia adalah 

suku bunga instrument sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur 

triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan 

Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama(www.bi.go.id).  

BI  rate  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  operasi pengendalian moneter untuk 

mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka 

berada di sekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku 

bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang lebih panjang. Perubahan BI rate (SBI 

tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps).  

BI rate ditetapkan oleh dewan gubernur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

1)  Rekomendasi BI rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam  

     model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi  

2) Berbagai informasi lainnya seperti indikator makro ekonomi, survey,                      

    pendapat ahli, hasil-hasil riset ekonomi.  

Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai salah satu instrumen 

untuk mengedalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan cukup tinggi maka Bank Indonesia akan 

menaikkan tingkat suku bunga SBI untuk meredam kenaikan inflasi. Perubahan tingkat suku 

bunga SBI akan memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan.  
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 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 SBI yang tinggi dapat  menyebabkan  

investor  tertarik  untuk  memindahkan  dananya  ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan 

tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat suku 

bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat pengembalian  yang  

diharapkan  oleh  investor,  tentu  investor  akan mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi 

investasi di deposito sendiri merupakan salah satu jenis investasi yang bebas resiko. Pengalihan 

dana oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-

besaran sehingga akan menyebabkan penurunan indeks harga saham.  

Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara 

tersebut cukup tinggi. Dengan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya tingkat 

konsumsi riil masyarakat sebab  nilai  uang  yang  dipegang  masyarakat  berkurang.  Ini  akan 

menyebabkan konsumsi masyarakat atas barang yang dihasilkan perusahaan akan menurun pula. 

Hal ini tentu akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi 

tingkat keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan tersebut (Sunariyah,2006;34) 

Harga Minyak Dunia. Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, 

pada umumnya yang digunakan menjadi standar adalah West Texas Intermediate atau Brent. 

Minyak mentah yang diperdagangkan di West Texas Intermediate (WTI) adalah minyak mentah 

yang berkualitas tinggi. Minyak mentah tersebut berjenis light-weight dan memiliki kadar belerang 

yang rendah. Minyak jenis ini sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar, ini menyebabkan harga 

minyak ini     dijadikan patokan bagi perdagangan minyak di dunia. Harga minyak      mentah di 

WTI pada umumya lebih tinggi lima sampai enam dolar daripada  harga   minyak   OPEC   dan   

lebih   tinggi   satu   hingga  dua dolar dibandingharga minyak Brent. 
(http://useconomy.about.com/od/economicindicators/p/Crude_Oil.htm). 

Beberapa hal yang mempengaruhi harga minyak dunia antara lain (useconomy.about.com):  

1) Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang ditentukan oleh  OPEC.  

2) Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di kilang kilang minyak Amerika 

Serikat dan yang tersimpan dalam Cadangan  minyak trategis.  

3) Permintaan minyak dunia, ketika musim panas, permintaan minyak diperkirakan  dari  perkiraan  

jumlah  permintaan  oleh  maskapai  penerbangan untuk  perjalanan  wisatawan.  Sedangkan  

ketika  musim dingin,  diramalkan  dari  ramalan  cuaca  yang  digunakan  untuk memperkirakan 

permintaan potensial minyak untuk penghangat ruangan.  Saat ini transaksi perdagangan saham 

di Bursa Efek Indonesia didominasioleh perdagangan saham    sektor pertambangan. 

(http://www.inilah.com/news/ekonomi/2010/01/02/256392/saham-tambang- masih-berkibar/).   

Kenaikan  harga  minyak  sendiri  secara  umum  akan mendorong kenaikan harga saham 

sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu 

kenaikan harga bahan  tambang  secara  umum.  Ini  tentu  mengakibatkan  perusahaan 

pertambangan berpotensi untuk meningkatkan labanya. Kenaikan harga saham pertambangan  

tentu akan mendorong kenaikan IHSG. 

Harga Emas Dunia. Sejak tahun 1968, harga emas yang dijadikan patokan seluruh dunia adalah   

harga   emas   berdasarkan   standar   pasar   emas   London (en.wikipedia.org). Sistem ini 

dinamakan London Gold Fixing. London Gold Fixing adalah prosedur dimana harga emas 

ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja di pasar London oleh lima anggota Pasar London Gold 

Fixing Ltd (www.goldfixing.com) dan http://www.investing.com/commodities/gold-historical-

data. 
Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas resiko Sunariyah,2006; 

35). Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan 

naik. Sangat jarang sekali harga emas turun. Dan lagi, emas adalah alat yang dapat digunakan 

untuk menangkal  inflasi  yang  kerap  terjadi  setiap  tahunnya.   

Ketika  akan berinvestasi, investor akan memilih investasi yang memiliki tingkat imbal balik 

tinggi dengan resiko tertentu atau tingkat imbal balik tertentu dengan resiko yang rendah. Investasi 

di pasar saham tentunya lebih berisiko daripada berinvestasi di emas, karena tingkat 

pengembaliannya yang secara umum relatif lebih tinggi dari emas (www.investopedia.com).  

http://www.goldfixing.com/
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Kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih berinvestasi di emas daripada 

di pasar modal. Sebab dengan resiko yang relatif lebih rendah, emas dapat memberikan hasil imbal 

balik yang baik dengan  kenaikan  harganya (Adrienne  Roberts  FT  Personal  Finance, October 

 27th  2001,  p  14).   

Ketika  banyak  investor  yang  mengalihkan portofolionya  investasi  kedalam  bentuk  emas  

batangan,  hal  ini  akan mengakibatkan turunnya indeks harga saham di negara yang bersangkutan 

karena aksi jual yang dilakukan investor.  

Kurs Rupiah terhadap dollar amerika. Kurs Valas dapat didefinisikan sebagai satuan valuta 

(mata uang) asing apabila ditukar dengan mata uang dalam negeri atau harga mata uang negara 

asing dalam satuan mata uang domestik. Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata 

uang negara lain (Sjahrir, 1999;45). Kurs Rupiah terhadap dollar amerika dapat didefinisikan 

dollar amerika apabila ditukar dengan Rupiah atau harga dollar amerika dalam satuan Rupiah. 

Dalam hal ini  Kurs Rupiah terhadap dollar amerika adalah harga rupiah terhadap mata uang dollar 

amerika. 
Saat ini sebagian besar bahan baku bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia masih 

mengandalkan impor dari luar negeri (www.kompas.com). Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, 

hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya bahan baku tersebut. Kenaikan biaya produksi akan 

mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Bagi investor, proyeksi penurunan tingkat laba 

tersebut akan dipandang negatif (A.K Coleman dan K.A Tettey,2008).  

Hal ini akan mendorong investor untuk melakukan aksi jual terhadap saham-saham yang 

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

penurunan  indeks  harga  saham gabungan.  

Bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap dollar menandakan bahwa prospek 

perekonomian Indonesia suram. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila faktor fundamental 

perekonomian Indonesia tidaklah kuat (Sunariyah, 2006). Hal ini tentunya menambah resiko bagi 

investor apabila hendak berinvestasi di bursa saham Indonesia (Robert Ang,1997).  

Investor  tentunya  akan  menghindari  resiko,  sehingga  investor  akan cenderung melakukan 

aksi jual dan menunggu hingga situasi perekonomian dirasakan membaik. Aksi jual yang 

dilakukan investor ini akan mendorong penurunan indeks harga saham di BEI. 

Indeks Nikkei 225. Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham di Bursa Efek Tokyo. Indeks ini 

telah dihitung oleh harian Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) sejak 7 September 1950. Metode 

perhitungannya menggunakan perhitungan harga rata-rata (unit dalam yen), dan komponen saham 

perusahaan yang tercantum dalam indeks akan ditinjau setahun sekali. Saham perusahaan yang 

tercatat dalam  Indeks  Nikkei 225  merupakan  saham  yang  paling  aktif diperdagangkan dalam 

bursa efek Tokyo. Saat ini, Nikkei adalah indeks yang paling banyak digunakan sebagai panduan 

bagi investor ketika akan berinvestasi (www.en.wikipedia.org).Indeks ini dibuat untuk 

mencerminkan kondisi pasar saham, oleh karena itu pergerakan setiap indeks sektor industri dinilai 

setara dan tidak ada  pembobotan  yang  lebih  untuk  sektor-sektor  industri  tertentu 

(www.nni.nikkei.co.jp/e/cf/fr/market/nikkeiindex.cfm).   
Perusahaan  yang  tercatat  di  Indeks  Nikkei 225  merupakan perusahaan  besar  yang  

telah  beroperasi  secara  global,  termasuk  diIndonesia.  Dengan  naiknya  Indeks  Nikkei 225  

ini  berarti  kinerjaperekonomian Jepang ikut membaik. Sebagai salah satu negara tujuan ekspor  

Indonesia,  pertumbuhan  ekonomi  Jepang  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 

melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal  masuk  baik  investasi  langsung  maupun  melalui  

pasar  modal (Sunariyah,2006;56).  

M. Samsul (2008;35) mengungkapkan bahwa pergerakan indeks di pasar modal suatu negara 

dipengaruhi oleh indeks-indeks pasar modal dunia.  Hal  ini  disebabkan  aliran  perdagangan  

antar  negara,  adanya kebebasan aliran informasi, serta deregulasi peraturan pasar modal yang 

menyebabkan investor semakin mudah untuk masuk di pasar modal suatu negara. 

Indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones merupakan indeks pasar saham tertua di Amerika selain 

dari Indeks transportasi Dow Jones. Indeks Dow Jones dikeluarkan pertama kali pada tanggal 26 

Mei 1896 oleh editor Wall Street Journal dan Dow Jones & company. Indeks Dow Jones 

merupakan representasi dari rata-rata 12 saham dari berbagai industri terpenting di Amerika 

Serikat. Ketika  pertama  kali  dipublikasikan  indeks  berada  pada  posisi 40,94. Sekarang ini 

pemilihan daftar perusahaan yang berhak tercatat dalam Indeks Dow Jones dilakukan oleh editor 

dari Wall Street Journal. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan, aktivitas 

ekonomi, pertumbuhan laba,  dll.  Perusahaan  yang  dipilih  pada  umumnya  adalah  perusahaan 

Amerika yang kegiatan ekonominya telah mendunia (www.nyse.org). 

http://www.nyse.org/
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Indeks Dow Jones merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika Serikat. Indeks yang 

lain adalah Nasdaq Composite dan Standard & Poor’s 500. Indeks ini merepresentasikan dari 

kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Indeks ini dapat menggambarkan mengenai 

bagaimana performa perekonomian Amerika. Perusahaan yang tercatat di Indeks Dow Jones 

merupakan perusahaan besar yang telah beroperasi secara global. Dengan naiknya Indeks Dow 

Jones ini berarti kinerja perekonomian Amerika Serikat ikut membaik. Sebagai salah satu negara 

tujuan ekspor Indonesia,  pertumbuhan  ekonomi  Amerika  Serikat  dapat  mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal  masuk  baik  

investasi  langsung  maupun  melalui  pasar  modal (Sunariyah,2006;33). 

Inflasi.Inflasi adalah proses kenaikan harga harga saham umum barang-barang secara terus 

menerus. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) 

bukan berarti inflasi (Nopirin, 2000:25). 
IHSG. Menurut Jogiyanto (2000;23), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebenarnya 

merupakan indeks harga saham yang sudah disusun dan dihitung sehingga menghasilkan trend, 

dimana angka indeks adalah angka yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk 

membandingkan kejadian yang dapat berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Dalam 

perhitungan angka indeks ini digunakan waktu dasar (base period) dan waktu yang sedang berjalan 

(given/arent period). 
 Indeks Harga Saham Gabungan atau Composite Stock Price Index (IHSG) merupakan 

suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja kerja saham yang tercatat di suatu bursa efek. 
 IHSG BEI atau JSX CSPI merupakan IHSG yang dikeluarkan oleh BEI. IHSG BEI ini 

mengambil hari dasar pada tanggal 10 Agustus 1982 dan mengikutsertakan  semua  saham  yang  

tercatat  di  BEI.  IHSG  BEI diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 yang 

digunakan sebagai indikator untuk memantau pergerakan saham. Indeks ini mencakup semua 

saham biasa maupun saham preferen di BEI. Metode penghitungan yang  digunakan  adalah  

metode  rata-rata  tertimbang  Paasche (Robert Ang,1997;35).  

 Sejak tanggal 1  Desember 2007, Bursa Efek Jakarta digabung dengan Bursa Efek 

Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu IHSG BEJ kemudian berubah menjadi 

IHSG BEI sejak penggabungan tersebut. 

Tinjauan Obyek Penelitian 

Beberapa  persamaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu antara lain :  

1)  Ada beberapa variabel  dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

tersebut adalah harga minyak dunia, kurs dollar terhadap rupiah, Indeks Dow Jones dan IHSG.  

2)  Metode penelitian menggunakan metode Regresi.  

3)  Data yang digunakan data bulanan.  

Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain :  

1)  Data pengamatan yang digunakan selama periode Januari  2003 hingga Desember 2012. 

 2)  Ada variabel yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu tingkat  suku bunga SBI, inflasi, 

harga minyak dunia berdasar West Texas Intermediate, harga emas dunia, dan Indeks Nikkei 225.  

3)  Negara yang dijadikan sample penelitian ini adalah Indonesia. 
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Kerangka Pemikiran (Rancangan Pemecahan Masalah) 
 

Gambar 2 

Kerangka Konsep/Pola Pikir Pemecahan Masalah   

Tingkat Suku Bunga SBI   

Inflasi    

Harga Minyak Dunia   

Harga Emas Dunia   

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika  Indeks Harga Saham 

Gabungan 

/IHSG 

Indeks Nikkei 225   

Indeks Dow   

Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga 

Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, 

Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan 

Indeks Dow  

  

Variabel Independen  Variabel Dependen 

Sumber : Olahan Peneliti 

Hipotesis.Berdasarkan latar belakang, landasan teori, penelitian sebelumnya, dan Kerangka 

Konsep/Pola Pikir Pemecahan Masalah   maka dapat disusun hipotesis. Hipotesis alternatif yang 

akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ha 1 = Terdapat pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG  

Ha 2=Terdapat pengaruh inflasi terhadap IHSG 

Ha 3  = Terdapat pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG 

Ha 4 = Terdapat pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG  

Ha 5 = Terdapat kurs rupiah terhadap dollar Amerika terhadap IHSG  

Ha 6 = Terdapat pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG  

Ha 7= Terdapat pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG 

Ha 8= Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara bersama-sama  

terhadap IHSG 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode dan Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kausal, yaitu 

bahwa penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-

konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-

faktor penyebabnya. Dengan metode ini diharapkan dapat diketahui pengaruh antara Analisis 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs 

Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG . Di 

bursa efek indonesia (BEI) dalam pengamatan 2003 – 2012. 
Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi.  Sumber data dari penelitian ini adalah 

menggunakan data sekunderDalam penelitian tesis ini data sekunder adalah bersumber pada 

informasi yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia, yang berasal dari IDX Annually 2003-

2012 atau yang dikenal sebagai laporan statistik tahunan bursa efek indonesia, 

www.reuters.com/,www.bi.go.id,www.finance.yahoo.com, www.idx.co.id,  

www.investing.com/commodities/gold-historical-dat, www.goldfixing.com,  www.imf.org, 

www.idx.co.id, www.jsx.co.id, dan www.nyse.com. 
Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 
Rancangan Analisis Data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan statistik dengan menggunakan regresi berganda yang memperlihatkan 

Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap 

dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG. Di bursa efek 

indonesia (BEI) pada periode pengamatan selama periode 2003-2012. 
Penelitian ini juga menggunakan uji beda t-test untuk mengetahui apakah apakah ada perbedaan 

Tingkat Suku Bunga SBI, , Inflasi,  Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah 

http://www.investing.com/commodities/gold-historical-dat
http://www.idx.co.id/
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terhadap dollar Amerika,dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG. Di bursa efek indonesia (BEI) 

(studi kasus pada IHSG di BEI selama periode 2003-2012). 

Analisis data pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 0 + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 + 6 6 + 7 7


 + ε 
Dimana:  

Y  = IHSG 

X1  = Tingkat Suku Bunga SBI 

X2  = Inflasi  

X 3   =  Harga Minyak Dunia  

X4  = Harga Emas Dunia 

X5  = Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika 

X7  = Indeks Nikkei 225 

X8  = Indeks Dow Jones  

Єit = faktor pengganggu perubahan dalam return saham 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisa statistik :Statistical Product and Service 

Sollution (SPSS) ver 16.0.  

Uji Hipotesis. Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan perlu 

digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi adalah 

untuk mengetahui pengaruh variabel variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara 

parsial maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan 

pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis 

yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Statistical 

Product and Services Solution (SPSS) versi 16 for Windows. Di dalam pengujian hipotesis metode 

analisis data yang digunakan  adalah analisis regresi linier berganda. 
Data yang diolah  adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini Indeks Harga Saham Gabungan merupakan variabel dependen sebab 

dipengaruhi oleh veriabel lainnya. Di bursa efek indonesia (BEI) dalam periode pengamatan 

2003 – 2012. 

2. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga 

Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, 

dan Indeks Dow Jones. Di bursa efek indonesia (BEI) dalam periode pengamatan 2003 – 

2012. 

Pengujian Hipotesis. Setelah pengujian asumsi klasik dilakukan maka tahap berikutnya adalah 

melakukan pengujian mengenai Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan mengunakan uji regresi 

berganda. 
a. Pengujian Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas 

Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (secara parsial). 
Tahap pertama dalam pengujian hipotesis  yakni menguji pengaruh secara parsial antara 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs 

Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan.Pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan besarnya p-value pada kolom sig 

dengan level of significant sebesar 0,05 atau membandingkan t-hitung (pada kolom t 0 dengan t-

tabel. 
Pedoman yang dipakai untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (Ha) 

adalah sebagai berikut: 

1) Ha diterima jika T-hitung  > T-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.<level of 

significant (0,05) 
2) Ha ditolak jika T-hitung  < T-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.>level of significant 

(0,05) 
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Tabel 2 

Coefficients Return Saham 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 
Coefficie

nts 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order 

Partia
l Part 

Tolera
nce VIF 

1 (Consta
nt) 

356.329 604.372 
 

.590 .557 -841.157 
1553.81
5 

     

SBI 
-94.505 33.008 -.182 

-
2.863 

.005 -159.906 -29.104 -.690 -.261 -.076 .176 5.675 

INFLAS

I 
17.786 15.030 .062 1.183 .239 -11.993 47.565 -.421 .111 .032 .259 3.859 

HMINY
AKDN 

3.827 2.170 .091 1.764 .081 -.472 8.127 .756 .164 .047 .268 3.729 

HEMAS

DN 
1.498 .142 .656 

10.56

9 
.000 1.217 1.779 .933 .707 .282 .185 5.399 

KURSR

P$ 
-.082 .046 -.054 

-

1.791 
.076 -.173 .009 -.085 -.167 -.048 .782 1.279 

INIKEI2

25 
-22.569 19.666 -.066 

-

1.148 
.254 -61.534 16.396 -.303 -.108 -.031 .213 4.688 

IDOWJ

ONES 
133.469 35.443 .205 3.766 .000 63.244 203.694 .565 .335 .101 .241 4.157 

 

Sumber: Output SPSS 

  

1) Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap IHSG. 
Pada variabel Tingkat Suku Bunga SBI t-hitung memiliki nilai sebesar 2.863 lebih besar dari 

t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant 

(0,05), maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tingkat Suku 

Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG.  T-tabel dapat dicari dengan mengunakan 

Ms. Excel  dengan mengetik =TINV(probability, deg_freedom) kemudian enter didapat 

angka t-tabel 2,364624, atau bisa mengunakan t-tabel pada 0,05 , dan df= 7. 
2) Pengaruh Inflasi terhadap IHSG. 

Pada variabel Inflasi t-hitung memiliki nilai sebesar 1.183 lebih kecil dari t-tabel yakni 

(2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), maka Ha 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 
3) Pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap IHSG. 

Pada variabel Harga Minyak Dunia t-hitung memiliki nilai sebesar 1.764 lebih kecil dari t-

tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant 

(0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Minyak 

Dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

4) Pengaruh Harga Emas Dunia terhadap IHSG. 

Pada variabel Harga Emas Dunia t-hitung memiliki nilai sebesar 10,569 lebih besar dari t-

tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant 

(0,05), maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Emas 

Dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

5) Pengaruh Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika terhadap IHSG. 

Pada variabel Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika t-hitung memiliki nilai sebesar 1,791 

lebih kecil dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari 

level significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 
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6) Pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG. 

Pada variabel Indeks Nikkei 225 t-hitung memiliki nilai sebesar 1.148 lebih kecil dari t-tabel 

yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), 

maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Nikkei 225 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

7) Pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG. 

Pada variabel Indeks Dow Jones t-hitung memiliki nilai sebesar 3, 66 lebih besar dari t-tabel 

yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant (0,05), 

maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Dow Jones 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

b. Pengujian pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas 

Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (secara simultan). 

Tahap kedua dalam pengujian hipotesis  yakni menguji pengaruh secara simultan antara 

Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap 

dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.  

Pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dilakukan dengan membandingkan besarnya p-value pada kolom sig dengan level of significant 

sebesar 0,05 atau membandingkan F-hitung  pada kolom t 0 dengan F-tabel.  

Pedoman yang dipakai untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (Ha) 

adalah sebagai berikut: 

1) Ha diterima jika F-hitung  > F-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.<level of significant 

(0,05) 

2) Ha ditolak jika F-hitung  < F-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.>level of significant 

(0,05) 

Untuk dapat mengetahui apakah variabel dependen(harga saham) dipengaruhi  secara 

bersama-sama (simultan) oleh variabel-variabel independen (Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, 

Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 

225, Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan) maka dapat dilihat melalui nilai 

yang terdapat pada Analysis of Variance (ANOVA)  seperti pada tabel berikut ini :  
F-tabel dapat dicari dengan mengunakan Ms. Excel  dengan mengetik =FINV(0,05;7;112) 

kemudian enter didapat angka t-tabel 2,092380833, atau bisa mengunakan t-tabel pada 0,05 , d1= 

7 dan dk = 112.  
Tabel 3 

Analysis of Variance (ANOVA) 

ANOVA
b 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.198E8 7 1.711E7 184.406 .000
a 

Residual 1.039E7 112 92770.884   

Total 1.301E8 119    

a. Predictors: (Constant), IDOWJONES, INFLASI, KURSRP$, HEMASDN, 

HMINYAKDN, INIKEI225, SBI 

Sumber: Output SPSS 

 

Sehingga berdasarkan Tabel 4.12 Analysis of Variance (ANOVA) diatas dapat  diketahui 

bahwa  F-hitung memiliki nilai 184,406lebih besar daripada F-tabel 2,092380833 dan nilai 

nilai p-value pada kolom sig.<level of significant (0,05), maka Ha dapat diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan antara Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga 

Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 

225, dan Indeks Dow Jones berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan. 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan prosentase 

fluktuasi dari suatu variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Dengan kata lain hal tersebut dapat digunakan untuk untuk mengetahui ketepatan yang 

paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk ( 
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R square). R square = 1 berarti variabel  independen berpengaruh sempurna terhadap 

variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4 

Koefisien determinasi - Model Summary 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjust

ed  

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbi

n-

Watso

n 

R 

Square 

Chang

e F Change df1 df2 

Sig. 

F 

Chan

ge 

1 .959
a .920 .915 304.583 .920 184.406 7 112 .000 1.084 

a. Predictors: (Constant), IDOWJONES, INFLASI, KURSRP$, HEMASDN, 

HMINYAKDN, INIKEI225, SBI 

  

b. Dependent Variable:         

Sumber:Output SPSS 

Berdasarkan tabel Koefisien determinasi - Model Summary tersebut diketahui  bahwa 

nilai Adjusted R Square atau koefisien  determinasi  sebesar 0,915, hal tersebut dapat 

diartikan bahwa sebesar 91,5 % harga saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen; Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones.  
Sedangkan sisanya (100 % - 91,5 % = 8,5 %) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 

lainnya seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik dan keamanan, kondisi perekonomian 

global, pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, pembagian deviden, pengumuman industri 

sekuritas, regulasi dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor ekonomi. 
c. Model Regresi Linier Berganda Return  Saham 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan koefisien beta tidak 

standar (unstandardized coefficient). Hal ini disebabkan karena masing-masing variabel 

memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Berdasarkan tabel diatas maka 

didapatkan rumus regresi untuk return saham. Adapun rumus tersebut sebagai berikut: 

Y = 0 + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 + 6 6 + 7 7


 + ε 

Y = 356.329 -94.505 1 +17.786 2 +3.827 3 +1.498 4 -.082 5 -22.569 6 +133.469 7


 + ε 
Keberartian rumus regresi untuk return saham: 

1) Artinya besaran atau konstanta harga saham tanpa Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, 

Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, 

Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones maka harga sahamnya  adalah 356.329. 
2) Untuk variabel X1 atau Tingkat Suku Bunga SBI sebesar -94.505 bertanda yang artinya 

setiap kenaikan 1 satuan Tingkat Suku Bunga SBI akan mengakibatkan penurunan yang 

negatif  terhadap harga saham sebesar -94.505  

3) Untuk variabel X2 atau Inflasi sebesar 17.786 bertanda positif, yang artinya setiap 

kenaikan 1 satuan Inflasi akan mengakibatkan kenaikan yang positif pula terhadap 

harga saham sebesar 17.786, 

4) Untuk variabel X3 atau Harga Minyak Dunia sebesar 3.827 bertanda positif, yang 

artinya setiap kenaikan 1 satuan Harga Minyak Dunia akan mengakibatkan kenaikan 

yang positif pula terhadap harga saham sebesar 3.827, 

5) Untuk variabel X4 atau Harga Emas Dunia sebesar 1.498 bertanda positif, yang artinya 

setiap kenaikan 1 satuan Harga Emas Dunia akan mengakibatkan kenaikan yang positif 

pula terhadap harga saham sebesar terhadap harga saham sebesar 1.498, 

6) Untuk variabel X5 atau  Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika sebesar -.082  bertanda 

negatif, yang artinya setiap kenaikan 1 satuan Kurs Rupiah terhadap dollar 

Amerikaakan mengakibatkan penurunan yang negatif  terhadap harga saham sebesar -

.082, 
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7) Untuk variabel X6 atau Indeks Nikkei 225 sebesar -22.569 bertanda negatif, yang 

artinya setiap kenaikan 1 satuan Indeks Nikkei 225 akan mengakibatkan penurunan 

yang negatif  terhadap harga saham sebesar -22.569,  

8) Untuk variabel X7 atau Indeks Dow Jones sebesar 133.469 bertanda positif, yang 

artinya setiap kenaikan 1 satuan Indeks Dow Jones akan mengakibatkan kenaikan yang 

negatif terhadap harga saham sebesar terhadap harga saham sebesar -133.469. 

Dimana:  

Y  = IHSG 

X1  = Tingkat Suku Bunga SBI 

X2  = Inflasi  

X 3  =  Harga Minyak Dunia  

X4  = Harga Emas Dunia 

X5  = Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika 

X7  = Indeks Nikkei 225 

X8  = Indeks Dow Jones  

Єit = faktor pengganggu perubahan dalam return saham 

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

model regresi linier berganda untuk Indeks Harga Saham Gabungan, dengan nilai 

koefisiensi  yang dapat diketahui pada tabel dibawah ini:  

Tabel 5 

Coefficients Return Saham 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partia

l Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Consta

nt) 
356.329 604.372 

 
.590 .557 -841.157 

1553.81

5 

     

SBI 
-94.505 33.008 -.182 

-

2.863 
.005 -159.906 -29.104 -.690 -.261 -.076 .176 5.675 

INFLAS

I 
17.786 15.030 .062 1.183 .239 -11.993 47.565 -.421 .111 .032 .259 3.859 

HMINY
AKDN 

3.827 2.170 .091 1.764 .081 -.472 8.127 .756 .164 .047 .268 3.729 

HEMAS
DN 

1.498 .142 .656 
10.56
9 

.000 1.217 1.779 .933 .707 .282 .185 5.399 

KURSR
P$ 

-.082 .046 -.054 
-
1.791 

.076 -.173 .009 -.085 -.167 -.048 .782 1.279 

INIKEI2
25 

-22.569 19.666 -.066 
-
1.148 

.254 -61.534 16.396 -.303 -.108 -.031 .213 4.688 

IDOWJ
ONES 

133.469 35.443 .205 3.766 .000 63.244 203.694 .565 .335 .101 .241 4.157 

 

Sumber:Output SPSS 

Pembahasan  

Hasil Pengujian pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks 

Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (secara parsial).  
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Pada variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

saham adalah Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Emas Dunia, dan Indeks Dow Jones 

Pada variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan saham adalah Inflasi, Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar 

Amerika, dan Indeks Nikkei 225. 
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Berikut penjelasan yang didapatkan dari masing-masing pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan: 

Ha 1 = Terdapat pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG, diterima. 

Ha 2=Terdapat pengaruh tingkat suku bungan terhadap IHSG, ditolak. 

Ha 3  = Terdapat pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG, ditolak. 

Ha 4 = Terdapat pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG, diterima.  

Ha 5 = Terdapat kurs rupiah terhadap dollar Amerika terhadap IHSG, ditolak.  

Ha 6 = Terdapat pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG, ditolak.  

Ha 7= Terdapat pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG, diterima. 

Ha 8= Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara 

bersama-sama  terhadap IHSG, diterima. 

1) Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap IHSG. 

 Pada variabel Tingkat Suku Bunga SBI t-hitung memiliki nilai sebesar 2.863 lebih 

besar dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level 

significant (0,05), maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG.   
Pada variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

saham adalah Tingkat Suku Bunga SBI, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Hermanto dan Manurung (2000) , Ben S Bernanke dan Kenneth N. Kuttner (2003) 

,Soebagyo dan Endah Heni (2003), Abbas Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles 

Havie (2006),dan Ardian Agung Witjaksono (2009), tetapi hasil penelitian tersebut 

bertentangan  dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pasaribu dan Tobing 

(2008), Masyami, Lee, dan Hamzah (2009), dan  Dedy Pratikno (2009). 

2) Pengaruh Inflasi terhadap IHSG. 

Pada variabel Inflasi t-hitung memiliki nilai sebesar 1.183 lebih kecil dari t-tabel yakni 

(2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), maka 

Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

Pada variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan saham adalah Inflasi, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Pasaribu dan Tobing (2008), tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan  dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hermanto dan Manurung (2000) ,Soebagyo dan Endah 

Heni (2003),  Dedy Pratikno (2009), dan Masyami, Lee, dan Hamzah (2009). 

3) Pengaruh Harga Minyak Dunia terhadap IHSG. 

Pada variabel Harga Minyak Dunia t-hitung memiliki nilai sebesar 1.764 lebih kecil dari t-

tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant 

(0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Minyak 

Dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Pada variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan saham adalah Harga Minyak Dunia, Pada variabel yang tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan saham adalah Inflasi, sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Abbas Valadkhani, Surachai Chancharat dan Charles 

Havie (2006), dan Lutz Kilian dan Cheolbeom Park (2007) tetapi hasil penelitian tersebut 

bertentangan  dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pasaribu dan Hermanto dan 

Manurung (2000), Bernd Hayo dan Ali M Kutan (2004) , Ardian Agung Witjaksono (2009). 

4) Pengaruh Harga Emas Dunia terhadap IHSG. 

Pada variabel Harga Emas Dunia t-hitung memiliki nilai sebesar 10,569 lebih besar dari t-

tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant 

(0,05), maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Emas 

Dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Pada variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

saham adalah Harga Emas Dunia, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gary 

Twite (2002) Ardian Agung Witjaksono (2009) tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan  

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Graham  Smith  (2001). 

5) Pengaruh Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika terhadap IHSG. 

Pada variabel Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika t-hitung memiliki nilai sebesar 1,791 

lebih kecil dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari 
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level significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Pada variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan saham adalah Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Soebagyo dan Endah Heni (2003) Pasaribu dan Tobing (2008), 

dan Dedy Pratikno (2009) tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan  dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hermanto dan Manurung (2000), Abbas Valadkhani, 

Surachai Chancharat dan Charles Havie (2006), Masyami, Lee, dan Hamzah (2009). 
6) Pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG. 

Pada variabel Indeks Nikkei 225 t-hitung memiliki nilai sebesar 1.148 lebih kecil dari t-tabel 

yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), 

maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Nikkei 225 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Pada variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan saham Indeks Nikkei 225 sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Abbas  Valadkhani,  Surachai  Chancharat Charles Havie (2006) tetapi hasil penelitian 

tersebut bertentangan  dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bernd Hayo dan 

Ali M Kutan (2004), Pasaribu dan Tobing (2008), Ardian Agung Witjaksono (2009). 

7) Pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG. 

Pada variabel Indeks Dow Jones t-hitung memiliki nilai sebesar 3, 66 lebih besar dari t-

tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant 

(0,05), maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Dow 

Jones berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Pada variabel yang berpengaruh secara parsial 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan saham adalah Indeks Dow Jones, sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hermanto dan Manurung (2000), Bernd Hayo dan Ali 

M Kutan (2004), Pasaribu dan Tobing (2008), Ardian Agung Witjaksono (2009). Penelitian 

ini juga serupa dengan kesimpulan yang diambil Bakri Abdul Karim, M. Shabri, dan S.A 

Abdul Karim dengan judul ”Financial Integration between Indonesia and Its Major Trading 

Partners” yang dilakukan pada tahun 2008.  Hasil penelitian mereka mengemukakan bahwa 

selama periode pengamatan dari bulan Juli tahun 1998 hingga bulan Desember tahun 2007, 

ditemukan indikasi bahwa pasar modal Indonesia sudah terintegrasi dengan pasar modal Jepang, 

Amerika Serikat, Singapura, dan China. 
Pengujian pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga 

Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow 

Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (secara simultan). 

Hasil Pengujian pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga 

Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (secara parsial). Berdasarkan hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya secara simultan atau bersama-sama. 

Dari hasil output SPSS didapatkan bahwa Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Dow Jones berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan secara bersama-

sama ( simultan ) 
Berikut penjelasan yang didapatkan dari masing-masing pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan: 

Ha 8= Terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara 

bersama-sama  terhadap IHSG, diterima.Tahap kedua dalam pengujian hipotesis  yakni 

menguji pengaruh secara simultan antara Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.  

Pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dilakukan dengan membandingkan besarnya p-value pada kolom sig dengan level of 

significant sebesar 0,05 atau membandingkan F-hitung  pada kolom t 0 dengan F-tabel. 

Pedoman yang dipakai untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (Ha) 

adalah sebagai berikut: 
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1) Ha diterima jika F-hitung  > F-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.<level of 

significant (0,05) 

2) Ha ditolak jika F-hitung  < F-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.>level of 

significant (0,05) 

Berdasarkan Tabel Analysis of Variance (ANOVA) diatas dapat  diketahui bahwa  F-hitung 

memiliki nilai 184,406 lebih besar daripada F-tabel 2,092380833 dan nilai nilai p-value 

pada kolom sig.<level of significant (0,05), maka Ha dapat diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan bahwa Tingkat Suku Bunga 

SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar 

Amerika, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones berpengaruh secara signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hermanto dan Manurung (2000) ,Ardian Agung Witjaksono (2009),  Dedy 

Pratikno (2009). 

Berdasarkan Tabel Koefisien determinasi - Model Summary dapat diketahui  bahwa nilai 

Adjusted R Square atau koefisien  determinasi  sebesar 0,915, hal tersebut dapat diartikan 

bahwa sebesar 91,5 % Indeks Harga Saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen; Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones.  
Sedangkan sisanya (100 % - 91,5 % = 8,5 %) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya 

seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik dan keamanan, kondisi perekonomian global, 

pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, pembagian deviden, pengumuman industri sekuritas, 

regulasi dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor ekonomi. 

Hal ini menunjukan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independen; Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas 

Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones, tetapi 

juga dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik 

dan keamanan, kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, 

pembagian deviden, pengumuman industri sekuritas, regulasi dan deregulasi ekonomi dan 

faktor-faktor ekonomi. 

 

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga 

SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar 

Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, 

yang diukur selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2003 hingga 2012. Metode analisis yang 

digunakan didalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.  
       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah digunakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengujian hipotesis 1, menunjukan bahwa secara parsial Tingkat Suku 

Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Pada variabel Tingkat Suku Bunga 

SBI t-hitung memiliki nilai sebesar 2.863 lebih besar dari t-tabel yakni (2,364624) dan 

nilai p-value pada kolom sig lebih kecil dari level significant (0,05), maka Ha diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tingkat Suku Bunga SBI 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG.   

b. Berdasarkan pengujian hipotesis 2, menunjukan bahwa secara parsial  Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap IHSG.Pada variabel Inflasi t-hitung memiliki nilai sebesar 1.183 

lebih kecil dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  

dari level significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

c. Berdasarkan pengujian hipotesis 3, menunjukan bahwa secara parsial  Harga Minyak 

Dunia tidak berpengaruh terhadap IHSG.Pada variabel Harga Minyak Dunia t-hitung 

memiliki nilai sebesar 1.764 lebih kecil dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value 

pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

d. Berdasarkan pengujian hipotesis 4, menunjukan bahwa secara parsial  Harga Emas 

Dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG.Pada variabel Harga Emas Dunia t-hitung 

memiliki nilai sebesar 10,569 lebih besar dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value 
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pada kolom sig lebih kecil dari level significant (0,05), maka Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial Harga Emas Dunia berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 

e. Berdasarkan pengujian hipotesis 5, menunjukan bahwa secara parsial  Kurs Rupiah 

terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Pada variabel 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika t-hitung memiliki nilai sebesar 1,791 lebih kecil 

dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value pada kolom sig lebih besar  dari level 

significant (0,05), maka Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

Kurs Rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

f. Berdasarkan pengujian hipotesis 6, menunjukan bahwa secara parsial  Indeks Nikkei 

225 tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.Pada variabel Indeks Nikkei 225 t-

hitung memiliki nilai sebesar 1.148 lebih kecil dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-

value pada kolom sig lebih besar  dari level significant (0,05), maka Ha ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Nikkei 225 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

g. Berdasarkan pengujian hipotesis 7, menunjukan bahwa secara parsial  Indeks Dow 

Jones berpengaruh signifikan terhadap IHSG.Pada variabel Indeks Dow Jones t-hitung 

memiliki nilai sebesar 3, 66 lebih besar dari t-tabel yakni (2,364624) dan nilai p-value 

pada kolom sig lebih kecil dari level significant (0,05), maka Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 

h. Berdasarkan pengujian hipotesis 8, menunjukan bahwa Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, 

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

berpengaruh yang signifikan secara bersama-sama  terhadap IHSG. Terdapat pengaruh yang 

signifikan Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs 

Rupiah, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow secara bersama-sama  terhadap IHSG, diterima. 
i. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan koefisien beta 

tidak standar (unstandardized coefficient). Hal ini disebabkan karena masing-masing 

variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi 

masing-masing variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Berdasarkan 

tabel maka didapatkan rumus regresi untuk return saham. Adapun rumus tersebut 

sebagai berikut: 

Y = 0 + 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 + 6 6 + 7 7


 + ε 

Y = 356.329 -94.505 1 +17.786 2 +3.827 3 +1.498 4 -.082 5 -22.569 6 +133.469 7


 + ε 
Berdasarkan Tabel Koefisien determinasi - Model Summary dapat diketahui  bahwa nilai Adjusted 

R Square atau koefisien  determinasi  sebesar 0,915, hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 

91,5 % Indeks Harga Saham Gabungan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen; 

Tingkat Suku Bunga SBI,Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Kurs Rupiah terhadap 

dollar Amerika, Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones. Sedangkan sisanya (100 % - 91,5 % = 8,5 

%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik dan 

keamanan, kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, pembagian 

deviden, pengumuman industri sekuritas, regulasi dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor 

ekonomi. 

Saran. Setelah melakukan  pengujian hipotesis baik secara parsial maupun  secara simultan maka 

terdapat saran yang dapat diberikan guna pengembangan ilmu  dan kegunaan gunalaksana. 
Dalam rangka pengembangan ilmu  yang merupakan penelitian lanjutan, maka dapat  disarankan  

agar menggunakan faktor-faktor lainnya yang mendominasi guna mengendalikan resiko seperti 

faktor-faktor lainnya seperti jumlah uang beredar, stabilitas politik dan keamanan, kondisi 

perekonomian global, pertumbuhan ekonomi, loan debt ratio, pembagian deviden, pengumuman 

industri sekuritas, regulasi dan deregulasi ekonomi dan faktor-faktor ekonomi. 

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pengunaan sampel penelitian dari negara, kawasan, benua 

dan lain sebagainya sehingga dapat dijadikan  sebagai generalisasi  diluar negara Indonesia dalam  

hal ini Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Periode penelitian yang dilakukan lebih 10 

tahun, 15 tahun bahkan 20 tahun sehingga hasilnya dapat dibandingkan jika menggunakan periode 

pengamatan yang panjang. Data yang digunakan merupakan data 1 bulanan  sehingga hasil yang 

diperoleh  merupakan  rincian  karakteristik  laju perubahan setiap 1 bulannya, jiksa menginginkan  

pola perubahan pengamatan yang lebih rinci maka dapat mengunakan data harian. 
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Hasil penelitian menunjukan terdapat  variabel yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan adalah Inflasi, Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah terhadap dollar 

Amerika, dan Indeks Nikkei 225, sehingga masih banyak diperlukan penelitian lanjutan mengenai 

teori maupun penelitian empiris. 
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