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ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP
INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

DI BURSA EFEK INDONESIA

Namira Ufrida Rahmi
Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Tidak stabilnya situasi moneter yang tercermin dari nilai tukar rupiah, suku
bunga, inflasi dan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dapat
mempengaruhi perekonomian. Hal tersebut menunjukkan eratnya pengaruh
ekonomi makro terhadap indeks harga saham gabungan di pasar modal
Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai pengaruh
indikator ekonomi makro yang diproxikan dengan nilai tukar, suku bunga, inflasi
dan pertumbuhan GDP terhadap indeks harga saham gabungan secara simultan
maupun parsial selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi panel data.
Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Laporan Bulanan Bank Indonesia, dan
Indikator Ekonomi dari Badan Pusat Statistik. Jumlah populasi penelitian
sebanyak 180 data dengan perincian 20 time series dan 9 cross section dan data
dikumpulkan dengan teknik mencatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel ekonomi makro, nilai tukar, suku bunga, inflasi dan pertumbuhan GDP
berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan baik secara
simultan maupun parsial. Selain itu diperoleh nilai adjusted R square adalah
74,53%. Ini berarti 74,53% pergerakan IHSG dapat diprediksi dari pergerakan
keempat variabel independen tersebut.

Kata kunci : nilai tukar, suku bunga, inflasi, PDB, indeks harga saham gabungan

PENDAHULUAN
Peran aktif lembaga pasar

modal sangat diperlukan dalam
membangun perekonomian suatu
negara. Dalam hal ini pasar modal
memiliki peranan yang strategis
dalam perekonomian Indonesia.
Secara umum pasar modal merupakan
tempat kegiatan perusahaan untuk
mencari dana untuk mendanai
kegiatan usahanya. Selain itu, pasar
modal juga merupakan suatu usaha
penghimpunan dana masyarakat
secara langsung dengan menanamkan
ke dalam perusahaan yang sehat dan

baik pengelolaannya. Fungsi utama
pasar modal adalah sebagai sarana
pembentukan modal dan akumulasi
dana bagi pembiayaan suatu
perusahaan atau emiten. Dengan
demikian pasar modal merupakan
salah satu sumber dana bagi
pembiayaan pembangunan nasional
pada umumnya dan emiten pada
khususnya di luar sumber-sumber
yang umum dikenal, seperti tabungan
pemerintah, tabungan masyarakat,
kredit perbankan dan bantuan luar
negeri.

Bagi kalangan masyarakat yang
memiliki kelebihan dana dan
berminat untuk melakukan investasi,
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hadirnya lembaga pasar modal di
Indonesia menambah deretan
alternatif untuk menanamkan
dananya. Banyak jenis surat berharga
(securities) yang dijual di pasar
tersebut, salah satunya adalah saham.
Saham perusahaan go public sebagai
komoditi investasi tergolong beresiko
tinggi karena sifatnya yang peka
terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi baik oleh pengaruh yang
bersumber dari dalam maupun luar
negeri. Perubahan itu antara lain
dibidang politik, ekonomi, moneter,
undang-undang atau peraturan
maupun perubahan yang terjadi dalam
industri dan perusahaan yang
mengeluarkan saham (emiten) itu
sendiri.

Kinerja pasar modal dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator
kinerja ekonomi secara keseluruhan
dan mencerminkan apa yang akan
terjadi dalam perekonomian secara
makro. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG), kurs rupiah,
tingkat inflasi, tingkat suku bunga,
pertumbuhan ekonomi dan beberapa
variabel ekonomi makro lainnya
merupakan cermin wajah ekonomi
suatu Negara. Krisis ekonomi yang
melanda Amerika Serikat tahun 2008
menyebabkan keguncangan
perekonomian global. Krisis yang
ditandai dengan bangkrutnya
perusahaan sekuritas Lehman
Brothers menjadi pertanda
ambruknya sistem ekonomi Kapitalis
Amerika Serikat. Kolapsnya Lehman
Brothers juga diikuti oleh rivalnya
Merril Lynch yang harus rela
diakuisisi oleh Bank of Amerika.
Begitu juga dengan kolapsnya
beberapa bank dan perusahaan besar
lainnya di Amerika Serikat dan diikuti
oleh perusahaan sekuritas, penjamin
kredit dan sejumlah bank investasi
lainnya yang jatuh satu per satu.

Peristiwa ini menyebabkan
keguncangan yang luar biasa di lantai
bursa Wallstreet. Jatuhnya pasar
saham terbesar di dunia tersebut ikut
mengguncang pasar saham di
beberapa negara lainnya termasuk
Indonesia. Keadaan ini menyebabkan
IHSG terkoreksi cukup dalam.
Berdasarkan uraian tersebut terlihat
bahwa IHSG mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun selama periode
1994-2009. Fluktuasi IHSG sebagian
besar diakibatkan oleh kejadian-
kejadian di luar faktor fundamental
perusahaan, seperti keadaan
makroekonomi dalam dan luar negeri.

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 tersebut
tidak akan dengan seketika
mempengaruhi kinerja perusahaan,
tetapi secara perlahan dalam jangka
panjang. Sebaliknya, harga saham
akan terpengaruh dengan seketika
oleh perubahan faktor makroekonomi
tersebut karena para investor akan
memperhitungkan dampaknya baik
yang positif maupun yang negatif
terhadap kinerja perusahaan beberapa
tahun ke depan, kemudian
mengambil keputusan membeli,
menjual atau menahan saham yang
bersangkutan       ( Muhammad
Samsul, 2006). Oleh karena itu, harga
saham lebih cepat menyesuaikan diri
terhadap perubahan makroekonomi
daripada kinerja perusahaan yang
bersangkutan.

Ada dua pengaruh langsung
krisis finansial global terhadap
perekonomian di Indonesia. Pertama
pengaruh terhadap keadaan indeks
bursa saham Indonesia. Kepemilikan



Jurnal Manajemen Prima Vol. II No. 1 Januari 2012

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia 3

asing yang masih mendominasi
dengan porsi 66% kepemilikan saham
di BEI, mengakibatkan bursa saham
rentan terhadap keadaan finansial
global karena kemampuan finansial
para pemilki modal tersebut (Tempo
Interaktif,2008). Kedua, ekspor
impor, Amerika Serikat merupakan
Negara tujuan ekspor nomor dua
setelah Jepang dengan porsi 20%-
30% dari total ekspor (Depperin,
2008). Dengan menurunnya kinerja
ekonomi Amerika Serikat secara
langsung mempengaruhi ekspor
impor Indonesia juga.

IHSG pertama kali
diperkenalkan pada tanggal 1 April
1983 sebagai indikator pergerakan
harga saham yang tercatat di bursa.
Seiring dengan perkembangan pasar
dan tuntutan untuk lebih efisien serta
daya saing di kawasan regional, maka
efektif sejak tanggal 3 Desember
2007 secara resmi PT. Bursa Efek
Jakarta (BEJ) digabungan dengan PT.
Bursa Efek Surabaya (BES) dan
berganti nama menjadi PT. Bursa
Efek Indonesia (BEI).

Pengaruh lain krisis finansial
global terhadap makroekonomi adalah
dari sisi tingkat suku bunga. Dengan
naik turunnya nilai dolar, suku bunga
akan naik karena Bank Indonesia (BI)
akan menahan rupiah sehingga
akibatnya inflasi akan meningkat.
Pengaruhnya pada investasi pasar
modal, krisis global ini akan mebuat
orang tidak lagi memilih pasar modal
sebagai tempat menarik untuk
berinvestasi karena kondisi makro
yang tidak mendukung (Adiwarman,
2008).

Menurut Sirait dan Siagian
(2002), kinerja pasar modal dapat
dilihat dari indikator-indikator pasar
modalnya, salah satunya IHSG.
Indikator pasar modal ini dapat
berfluktuasi seiring dengan perubahan

asumsi-asumsi makroekonomi yang
ada. Seiring dengan indikator pasar
modal, indikator makroekonomi juga
berfluktuasi.

Penelitian yang dilakukan oleh
Hardiningsih et al (2001)
menunjukkan hasil bahwa nilai tukar
rupiah terhadap dolar berpengaruh
negatif terhadap saham, apabila kurs
dolar Amerika turun (apresiasi
rupiah) maka akan menyebabkan
IHSG naik. Penguatan nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika
mengakibatkan nilai IHSG ikut
menguat ke posisi 691,90 bps di tahun
2003 dan pada tahun 2006. Nurdin
(1999), mengemukakan bahwa nilai
tukar rupiah terhadap dolar tidak
memiliki pengaruh terhadap resiko
saham. Utami dan Rahayu (2003),
mengemukakan bahwa nilai tukar
rupiah terhadap dolar berpengaruh
positif terhadap saham.

Penelitian tentang hubungan
antara suku bunga dengan harga
saham terdapat perbedaan hasil
penelitian. Granger (dalam Mok,
1993), mengemukakan bahwa ada
terdapat pengaruh negatif antara suku
bunga dengan harga saham. Sesuai
dengan teori Keynes (Nopirin, 1997),
apabila tabungan mengalami kenaikan
maka harga saham akan mengalami
penurunan dan begitu juga
sebaliknya, hal ini tercermin pada
peningkatan IHSG di tahun 2003
sebesar 266,95 bps pada tahun 2004.
Situasi kembali berubah di
pertengahan tahun 2005, harga
minyak international naik tajam
hingga di atas US$ 70 an per barel.
Hal ini kembali memaksa otoritas
moneter dalam ini BI utuk menaikkan
suku bunga di tahun 2005-2006.
Selain hal tersebut kebijakan suku
bunga tinggi dalam negeri dipicu oleh
kondisi perekonomian global dimana
perekonomian Amerika Serikat,
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Eropa (Inggris), Asia (Jepang) juga
menetapkan suku bunga tinggi oleh
otoritas moneter negara tersebut
(Gatra edisi 27 Januari 2007). Tetapi
penelitian yang dilakukan oleh
Boedie et al (1995), mengemukakan
bahwa ada pengaruh antara suku
bunga dengan harga saham, dan hasil
penelitian ini di dukung oleh
penelitian Utami dan Rahayu (2003).
Hal ini terlihat pada tahun 2004, suku
bunga naik namun di ikuti oleh
peningkatan IHSG dari posisi
1.000,233 bps di tahun 2004 ke posisi
1.805,52 bps di tahun 2006. Hal ini
dapat terjadi karena adanya harapan
bahwa kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba meningkat,
sehingga akan mendapatkan deviden
yang lebih besar.  Selain itu,
peningkatan harga dapat juga
disebabkab adanya kemungkinan
pasar mengharapkan akan terjadinya
penurunan suku bunga sehingga harga
indeks naik.

Menurut Tandelilin (2000),
kinerja bursa efek ikut mengalami
penurunan jika inflasi meningkat.
Apabila melihat pergerakan inflasi
dari tahun 2003 sampai pada tahun
2009 bersifat fluktuatif. Peningkatan
inflasi tertinggi terjadi pada tahun
2005 sebesar 9,98% dari tahun
sebelumnya sebesar 6,23% ke tingkat
16,21% terlihat penurunan pada IHSG
ketika inflasi meningkat pada tahun
2008 sebesar -50% jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sesuai
dengan pendapat Tandelilin tersebut,
IHSG mengalami penurunan ke
tingkat 1.355,408 bps di tahun 2009
yang sebelumnya pada tingkat
2.745,826 bps di tahun 2007. Namun
hal ini tidak berlaku untuk tahun 2005
di mana inflasi meningkat namun
IHSG tetap naik sebesar 162,64 bps
dari posisi tahun sebelumnya sebesar
1000,23 bps ke posisi 1.162,635 bps

di tahun 2005. Peningkatan IHSG di
tahun 2005 lebih dipicu oleh keadaan
fundamental ekonomi dalam negeri
yang stabil karena keberhasilan
melaksanakan pemilu 2005, sehingga
investor masih percaya pada kinerja
perusahaan (emiten) domestik.

Penelitian hubungan antara
Gross Domestic Product (PDB)
terhadap harga saham yang telah
dilakukan oleh Park (1997), yang
melakukan penelitian tentang kaitan
antar variabel makro, indeks harga
konsumen, PDB, tingkat inflasi, dan
suku bunga menunjukkan bahwa PDB
saja yang berpengaruh positif tehadap
harga saham sedangkan yang lainnya
tidak.  Sedangkan Tandelilin (1997)
mengemukakan bahwa pertumbuhan
PDB tidak berpengaruh terhadap
indeks harga.

Berdasarkan latar belakang dan
research gap dari penelitian
terdahulu, maka penelitian ini
menganalisis pengaruh
makroekonomi yaitu nilai tukar, suku
bunga, inflasi dan pertumbuhan
ekonomi yang di cerminkan dalam
PDB terhadap kinerja IHSG di BEI
pada tahun 2005 sampai pada tahun
2009.

TINJAUAN PUSTAKA
Pasar modal merupakan

alternatif penghimpunan dana selain
sistem perbankan. Menurut Husnan
(1998), pasar modal adalah pasar dari
berbagai instrument keuangan
(sekuritas) jangka panjang yang dapat
diperjual belikan, baik dalam bentuk
hutang (obligasi) maupun modal
sendiri (saham) yang diterbitkan
pemerintah dan perusahaan swasta.
Sedangkan undang-undang Republik
Indonesia nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal memberikan
pengertian pasar modal sebagai suatu
kegiatan yang bersangkutan denagan
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Penawaran umum dan perdagangan
efek, perusahaan efek yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan Efek
(Bapepam.go.id,2010). Pengertian
lainnya, pasar modal adalah salah satu
sumber pembiayaan eksternal jangka
panjang bagi dunia usaha khususnya
perusahaan yang go public dan
sebagai wahana investasi bagi
masyarakat (Harianto dan
Sudomo,1998).

Kepemilikan saham oleh
masyarakat melalui pasar modal,
dapat menjadikan masyarakat bisa
menikmati keberhasilan perusahaan
melalui pembagian deviden dan
peningkatan harga saham yang
diharapkan. Kepemilkan saham oleh
masyarakat juga dapat memberikan
pengaruh positif terhadap perusahaan
melalui pengawasan langsung oleh
masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya
aktivitas perdagangan, kebutuhan
untuk memberikan informasi yang
lengkap kepada masyarakat mengenai
perkembangan bursa juga semakin
meningkat. Salah satu informasi yang
diperlukan tersebut adalah harga
saham sebagai cerminan dari
pergerakan harga saham. Indeks harga
saham merupakan indikator utama
yang menggambarkan pergerakan
harga saham. Indeks harga saham
gabungan merupakan gabungan dari
seluruh jenis saham yang tercatat di
bursa efek (Samsul, 2006). Di pasar
modal sebuah indeks diharapkan
memiliki lima fungsi (BEI, 2010)
yaitu :
1. Sebagai indikator trend pasar
2. Sebagai indikator tingkat

keuntungan
3. Sebagai tolok ukur (benchmark)

kinerja suatu portofolio

4. Memfasilitasi pembentukan
portofolio dengan strategi pasif

5. Memfasilitasi berkembangnya
produk derivatif.
Ada beberapa macam pendekatan

atau metode perhitungan yang
digunakan untuk menghitung indeks,
yaitu: (1) menghitung rata-rata
(arimetic rate) harga saham yang
masuk dalam anggota indeks, (2)
menghitung geometric rate dari
indeks individual saham yang masuk
dalam anggota indeks, (3)
menghitung rata-rata tertimbang nilai
pasar. Umumnya semua IHSG
(composite) menggunakan metode
rata-rata tertimbang termasuk BEI
(BEI, 2010).

Ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk menganalisis
hubungan antara variabel-variabel
ekonomi terhadap pasar modal suatu
negara. Salah satu pendekatan yang
sering dan popular yang digunakan
adalah pendekatan Arbitrage Pricing
theory (APT) yang dikembangkan
oleh Ross (1976). Chen et al (1986),
dengan menggunakan pendekatan
APT, membuktikan bahwa variabel-
variabel makroekonomi memiliki
pengaruh sistematik terhadap tingkat
pengembalian pasar saham. Kondisi
makroekonomi dianggap
mempengaruhi tingkat diskonto
(discount rate), kemampuan
perusahaan untuk menggerakkan
aliran kas (cash flow), dan
pembayaran deviden pada masa yang
akan datang (future deviden payout).

Abritase adalah memperoleh
laba tanpa resiko dengan
memanfaatkan peluang perbedaan
harga asset atau sekuitas yang sama.
Konsep yang digunakan pada APT
adalah hukum satu harga (law of one
price) menyebutkan bahwa jika dua
aset yang ekuivalen dalam seluruh
aspek ekonomi yang relevan, maka
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keduanya mempunyai harga yang
sama. Apabila aktiva yang
berkarakteristik sama tersebut di jual
dengan harga yang berbeda, maka
akan terdapat kesempatan untuk
melakukan arbitrasi dengan membeli
aktiva yang berharga lebih murah dan
pada saat yang sama menjualnya
dengan harga yang lebih tinggi
sehingga memperoleh laba tanpa
rsiko.

APT mengasumsikan bahwa
tingkat keuntungan sekuritas sangat
dipengaruhi oleh faktor dalam
perekonomian dan industri. Korelasi
antara tingkat keuntungan dua
sekuritas terjadi karena sekuritas-
sekuritas tersebut dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang sama. APT
berpendapat bahwa ada hubungan
postif antara tingkat keuntungan yang
diharapkan dengan resiko.

Tingkat keuntungan yang
diharapkan dari setiap sekuritas yang
diperdagangkan di pasar keuangan
terdiri dari dua komponen. Pertama,
tingkat keuntungan normal atau yang
diharapkan. Tingkat keuntungan ini
merupakan bagian dari tingkat
keuntungan akrual yang diperkirakan
(diharapkan) oleh pemegang saham.
Tingkat keuntungan tersebut
dipengaruhi oleh informasi yang
dimiliki oleh pemodal. Kedua, tingkat
keuntungan yang tidak pasti atau
beresiko. Bagian keuntungan ini
berasal dari informasi yang bersifat
tak terduga.

2.2.  Review Penelitian Terdahulu
Harga saham juga

mempengaruhi nilai tukar melalui
permintan uang (money demand
equation) yang membentuk suatu
basis model alokasi portofolio dan
moneter dari determinasi nilai tukar
uang. Pada kondisi tertentu yang
mencerminkan aktivitas ekonomi riil,

perubahan harga saham menyebabkan
peningkatan permintaan uang riil dan
mata uang domestik. Di samping itu
harga saham juga dapat
mencerminkan variabel
makroekonomi, karena menunjukkan
ekspektasi pasar terhadap aktivitas
ekonomi riil (Ibrahim, 2000). Nilai
tukar mempengaruhi harga saham,
tapi pertumbuhan pasar saham juga
mendesak pengaruh positif dari nilai
tukar.

Bahmani – oskccee dan
Sohrabian (1992) menawarkan
penjelasan lain dari efek harga saham
terhadap perubahan nilai tukar,
dimana hasil kenaikan dalam
keseimbangan riil akan menghasilkan
kenaikan tingkat bunga. Akhirnya ,
asset financial domestic akan menjadi
lebih atraktif. Sebagai hasilnya, para
investor akan menyesuaikan
portofolio dalam dan luar negeri
melalui permintaan yang lebih banyak
aset domestik. Penyesuaian portofolio
dari perusahaan tersebut akan
menghasilkan apresiasi mata uang
domestik, karena mereka
membutuhkan mata uang domestik
untuk transaksi tersebut.

Ketika suku bunga yang
ditetapkan BI naik, maka pada
dasarnya akan menaikkan suku bunga
kredit yang dikeluarkan oleh bank.
Pengaruh signifikan dari suku bunga
terhadap indeks harga saham
sebagaimana yang ditemukan Granger
(dalam Mok, 1993) yang menyatakan
bahwa terdapat pengaruh negatif
antara suku bunga dengan indeks
harga saham. Hal tersebut juga
didukung oleh Utami dan Rahayu
(2003) yang menemukan secara
empiris pengaruh negatif suku bunga
terhadap harga saham selama masa
krisis di Indonesia.

Penelitian tentang hubungan
antara inflasi dengan return saham
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seperti yang dilakukan oleh Widjojo
(dalam Almilia, 2003) yang
menyatakan bahwa makin tinggi
inflasi maka semakin menurunkan
tingkat profabilitas perusahaan.
Turunnya profit perusahaan adalah
informasi yang buruk bagi para trader
di bursa saham dan dapat
mengakibatkan turunnya harga saham
perusahaan tersebut. Pada penelitian
yang dilakukan Utami dan Rahayu
(2003) membuktikan secara empiris
pengaruh inflasi terhadap harga
saham, semakin tinggi tingkat inflasi
semakin rendah return saham.

Park (1997) yang meneliti
kaitan antara variabel makro, harga
konsumen, PDB, tingkat inflasi, suku
bunga dan return saham menemukan
adanya pengaruh positif antara
pertumbuhan PDB dengan return
saham. Dengan meningkatnya kinerja
ekonomi yang dicerminkan oleh
pertumbuhan PDB, investor akan
cenderung lebih banyak berinvestasi
di pasar modal. Dengan
meningkatnya pertumbuhan PDB juga
akan meningkatkan naiknya daya beli
masyarakat yang imbasnya bisa saja
dirasakan oleh pasar modal.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan
tujuan penelitian yang telah diuraikan
pada bagian sebelumnya, maka
penelitian ini adalah desain kausal.
Husein (2003) menjelaskan desain
kausal berguna untuk menganalisis
bagaimana suatu variabel
mempengaruhi variabel lain. Desain
kausal berguna juga pada penelitian
yang bersifat eksperimen dimana
variabel independennya diperlakukan
secara terkendali oleh peneliti untuk
melihat dampaknya pada variabel
dependennya secara langsung.

Populasi
Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek
maupun subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2006).
Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah indeks harga
saham gabungan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dari tahun 2005
sampai pada tahun 2009. Jumlah
populasi yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 180

pengamatan yang terdiri dari 20 time
series ( 2005:1 sampai 2009:4) dan 9
cross section ( 9 sektoral).

Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis data yang

diperlukan yaitu data sekunder dan
sampel yang digunakan, maka metode
pemgumpulan data dalam penelitian
ini digunakan dengan teknik
dokumentasi yang didasarkan pada
Indeks list pada data tiga bulanan
yang di keluarkan oleh BEI
(www.idx.co.id). Untuk data kurs dan
suku bunga SBI diperoleh dari situs
resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id)
serta Badan Pusat Statistik (BPS)
(www.bps.co.id) untuk data laju
inflasi dan pertumbuhan PDB.
Dikarenakan data pertumbuhan PDB
diterbitkan oleh BPS setiap 3 bulan
sekali maka untuk data nilai tukar
dolar terhadap rupiah data yang
digunakan adalah data pada setiap
tanggal terakhir transaksi 3 bulanan,
dan untuk data suku bunga SBI dan
inflasi juga digunakan setiap 3
bulanan.

Definisi Operasional dan
Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah
variabel yang dijelaskan atau yang
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dipengaruhi oleh variabel independen
(Husein,2003). Variabel dependen
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah IHSG yang merupakan
indikator yang menunjukkan
pergerakan harga saham gabungan
secara bulanan dan dinyatakan dalam
persen.

Variabel independen adalah
variabel yang menjelaskan atau
mempengaruhi variabel yang lain
(Husein,2003). Variabel independen
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Makroekonomi adalah ilmu

tentang perilaku perekonomian
secara keseluruhan, yang
mempelajari output nasional,
kesempatan kerja, harga dan
perdagangan internasional.

2. Nilai tukar dolar terhadap rupiah
(NT) adalah kenaikan (apresiasi)
atau penurunan (depresiasi) nilai
tukar dolar terhadap rupiah pada
tanggal terakhir transaksi setiap 3
bulan dan dinyatakan dalam
persen.

3. Suku bunga (SB) adalah sertifikat
dari BI sebagai pengakuan utang
jangka pendek dengan sistem
diskonto. SBI yang digunakan
adalah SBI dengan jangka waktu 3
bulan dan dinyatakan dalam
persen.

4. Inflasi (LI) adalah kenaikan harga
umum secara terus menerus di
ukur dengan menggunakan laju
inflasi 3 bulanan yang diperoleh
dari BPS dan dinyatakan dalam
persen.

5. Pertumbuhan PDB (PDB) adalah
proses kenaikan output per kapita
jangka panjang. Data yang
digunakan dikeluarkan oleh BPS
dan dinyatakan dalam persen.

Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini

menggunakan analisis data panel dan
dengan menggunakan software
Eviews. Data panel merupakan
gabungan data cross section dengan
time series. Kombinasi data time
series dan cross section dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas
data dengan pendekatan yang tidak
mungkin dilakukan dengan
menggunakan slaah satu dari data
tersebut (Gujarati,2003). Time series
dalam penelitian ini berawal dari
tahun 2005 kuartal 1 sampai tahun
2009 kuartal 4 yang jika dijumlahkan
akan berjumlah 20 time series (5
tahun x 4 kuartal). Cross section
dalam penelitian ini berjumlah 9 yaitu
pertanian, pertambangan, industri
dasar dan kimia, aneka industri,
industri barang konsumsi, properti
dan real estate, transportasi dan
infrastruktur, keuangan dan
perdagangan, jasa dan investasi.
Sebagai model penelitian menjadi
rumus berikut ini :

IHSGit = αit + β1NTt + β2SBt + β3LIt

+β4PDBit + uit

Dimana :
IHSGit = IHSG untuk unit individu
ke-i dan unit waktu ke-t
NTt = Perubahan nilai tukar
dolar terhadap rupiah untuk unit
waktu ke-t
SBt = Suku bunga SBI untuk
unit waktu ke-t
LIt = Laju inflasi untuk unit
waktu ke-t
PDBit = Pertumbuhan PDB untuk
unit individu ke-i dan unti waktu ke-t
uit = Error dengan E(eit)=0,
E(eit)

2=σ2, E(eit,ejs)=0 untuk i≠j
dan/atau t≠s
αit = Koefisien intersep
βit = Koefisien slope
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i = Pertanian, pertambangan,
industri dasar dan kimia, aneka
industri, industri barang
konsumsi, properti dan real
estate, transportasi dan
infrastruktur, keuangan dan
perdagangan, jasa dan investasi.

t = 2005:1 sampai 2009:4

Banyaknya unit waktu di
setiap unit individu inilah yang
mencirikan apakah data panel tersebut
seimbang atau tidak. Jika tiap-tiap
individu di observasi dalam jangka
waktu yang sama maka data panel
dikatakan seimbang (balanced panel
data). Sedangkan jika tidak semua
unit individu di observasi pada waktu
yang sama atau bisa juga disebabkan
adanya data yang hilang dalam suatu
individu, maka data panel dikatakan
tidak seimbang (unbalanced panel
data).

Pengujian Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan
untuk menguji apakah dalam model
regresi variabel independen dan
variabel dependen keduanya
mempunyai distribusi normal ataukah
tidak (Ghozali,2006). Model regresi
yang baik adalah model yang
memiliki distribusi data normal atau
mendekati normal. Uji normalitas
dapat dilakukan dengan menggunakan
uji Jarque-Berra (JB) dan metode
grafik. Penelitian ini akan
menggunakan metode Jarqque-Berra
Test yang dilakukan dengan
menghitung skewness dan kurtosis.
Adapun formula uji statistik Jarqque-
Berra :

J-B hitung =

Dimana :
S = skewness statistik
K = kurtosis

Jika nilai propability Jarque-
Berra hitung < 0,05, maka hipotesis
yang menyatakan bahwa residual Ut
terdistribusi normal ditolak dan
sebaliknya. Dan untuk melihat apakah
terdapat fenomena time variying
volatility dalam penelitian ini maka
dilihat dari nilai koefisien Skewness
dan Kurtosis. Menurut Widarjono
(2005), data memiliki fenomena time
variying volatility apabila nilai
skewness ≠ 0 dan nilai kurtosis > 3.
2) Uji Multikoliniearitas

Uji Multikolinieritas dilakukan
untuk memastikan bahwa tidak
terdapat multikolinieritas dalam data
dari variabel-variabel independennya.
Maksudnya adalah tidak ada korelasi
yang sempurna atau korelasi yang
tidak sempurna tetapi relatif tinggi
pada variabel-variabel independennya
(Husein,2003). Adanya
multikolinieritas sempurna akan
berakibat bahwa koefisien regresi
tidak dapat ditentukan dengan standar
devasi menjadi tak terhingga. Jika
multikolinieritas kurang sempurna,
maka koefisien regresi meskipun
terhingga akan mempunyai standar
deviasi yang besar sehingga koefisien
tidak dapat ditaksir dengan mudah.
Untuk mendeteksi adanya
multikolinieritas juga dapat
menggunakan korelasi (r) dimana
korelasi diatas 0,8 menunjukkan
adanya multikolinieritas
(Gujarati,2003).

Mengingat data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data
panel, maka untuk menguji hipotesis
digunakan Model Efek Tetap dan
Efek Random. Penjelasan Model Efek
Tetap dan Efek Random adalah
sebagai berikut :
a. Model Efek Tetap (Fixed
Model)

Dasar pemikiran bahwa setiap
individu observasi memiliki
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karakteristik masing-masing maka
model ini memungkinkan adanya
intercept yang tidak konstan untuk
tiap-tiap individu. Model ini memiliki
kekurangan dimana tidak dihasilkan
satu estimasi umum (general
estimates) karena tidak terdapat
general intercept atau konstanta
untuk mewakili seluruh individu.
b. Model Efek Random (Random
Model)

Pada Efek tetap perbedaan antar
individu dicerminkan oleh intercept
atau konstanta, tetapi pada Model
Efek Random perbedaan tersebut
diakomodasi oleh error terms
masing-masing individu. Metode ini
memiliki keuntungan karena
menghilangkan heterokedastisitas
(data tidak homogen) jika memang
ada.

c. FEM atau REM
Pengujian untuk menentukan

apakah Model Efek Tetap atau Model
Efek Random yang dipilih adalah
dengan uji Hausman. Pengujian ini
dilakukan dengan hipotesis sebagai
berikut :

H0 : Model Efek Random
H1 : Model Efek Tetap

Dasar penolakan H0 adalah dengan
menggunakan pertimbangan statistik
Chi Square. Jika Chi Square statistik >
Chi Square tabel maka h0 ditolak dan
H1 diterima, dan begitu juga
sebaliknya.

Menurut beberapa ahli
ekonometri (Usman,2006) pemilihan
Model Efek Tetap atau Model Efek
Random dapat dilakukan dengan
melihat:
1. Jika data panel yang dimiliki

mempunyai jumlah waktu (T)
lebih besar dibandingkan jumlha
individu (N) maka disarankan

untuk menggunakan Model Efek
Tetap.
T > N → gunakan Model Efek
Tetap

2. Jika data panel yang dimiliki
mempunyai jumlah waktu (T)
lebih kecil dibandingkan jumlah
individu (N) maka disarankan
untuk menggunakan Model Efek
Random.
T < N → gunakan Model Efek
Random

Dalam penelitian ini jumlah
waktu (time series) lebih besar
daripada jumlah individu (cross
section) yaitu T (20) > N (9) maka
model yang digunakan adalah Model
Efek Tetap.
Pengujian hipotesis :

Estimasi terhadap model
dilakukan dengan metode yang
tersedia pada program statistik
Eviews versi 6.0. koefisien yang
dihasilkan dapat dilihat dari output
regresi berdasarkan data yang di
analisis untuk kemudian di
interpretasikan serta dilihat
signifikansi tiap-tiap variabel yang
diteliti.
a. R2 (koefisien determinasi)

bertujuan untuk mengetahui
kekuatan variabel independen
menjelaskan variabel dependen.

b. Uji Simultan (F-test) dimaksudkan
untuk mengetahui signifikansi
statistik koefisien determinasi
secara serempak. Jika Fhitung >
Ftabel, maka H0 ditolak dan H1

diterima.
c. Uji Parsial (t-test) dimaksudkan

untuk mengetahui signifikansi
statistik koefisien determinasi
secara individu. Jika thitung > ttabel

maka H0 ditolak dan H1 diterima.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Deskriptif Data

Statistik deskriptif
memberikan gambaran umum tentang
objek penelitian yang dijadikan

sampel. Penjelasan data melalui
statistik deskriptif diharapkan
memberikan gambaran awal tentang
masalah yang diteliti. Adapun statistik
deskriptif terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian
Keterangan N Mean Median Maksimum Minimum Standard

Deviasi
Nilai Tukar 180 9617.100 9389.000 11575.00 9020.000 676.2143

Suku Bunga 180 9.083500 8.500000 12.75000 6.500000 1.901621

Inflasi 180 0.677500 0.475000 2.460000 -0.040000 0.654401

PDB 180 6.780556 6.658889 7.686667 5.788889 0.589111

IHSG 180 549.9119 504.6249 994.9979 253.2196 246.6660

Sumber : Hasil Analisa Data,lampiran 2

Berdasarkan tabel 1 di atas
menunjukkan bahwa jumlah
pengamatan pada Indeks Harga
Saham Gabungan yang ada di Bursa
Efek Indonesia pada periode 2005
sampai dengan 2009 dalam penelitian
ini sebanyak 180 data yang terdiri
dari 20 time series dan 9 cross
section. Mean atau rata-rata nilai
tukar dolar terhadap rupiah dari tahun
2005 kuartal 1 sampai dengan tahun
2009 kuartal 4 adalah sebesar
9.617,100 Peningkatan rata-rata nilai
tukar dolar terhadap rupiah
menunjukkan adanya penguatan mata
uang rupiah terhadap dolar selama
tahun 2005 sampai dengan tahun
2009. Standar deviasi nilai tukar dolar
terhadap rupiah sebesar 676,214 yang
lebih kecil dari nilai rata-rata nilai
tukar sebesar 9.617,100 menunjukkan
bahwa data variabel nilai tukar
mempunyai sebaran kecil sehingga
dapat disimpulkan bahwa data yang
digunakan merupakan data yang
bagus.

Mean atau nilai rata-rata
suku bunga SBI yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia dari tahun 2005
kuartal 1 sampai dengan tahun 2009

kuartal 4 adalah sebesar 9,08, dengan
nilai maximum sebesar 12,75 dan
nilai minimum sebesar 6,5. Standar
deviasi suku bunga SBI sebesar 1,90
lebih kecil jika dibandingkan dengan
nilai mean yang sebesar 9,08
menunjukkan bahwa data variabel
suku bunga SBI mempunyai sebaran
yang kecil, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data yang
digunakan merupakan data yang
bagus.

Mean atau nilai rata-rata laju
inflasi yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik dari tahun 2005 kuartal
1 sampai dengan tahun 2009 kuartal 4
adalah sebesar 0,68 dengan nilai
maximum sebesar 2,46 dan nilai
minimum sebesar -0,04. Standar
deviasi untuk laju inflasi sebesar 0,65
lebih kecil jika dibandingkan dengan
nilai meannya yang sebesar 0,68
menunjukkan bahwa data variabel
laju inflasi mempunyai sebaran yang
kecil, sehingga dapat disimpulkan
bahwa data yang digunakan
merupakan data yang bagus.

Mean atau nilai rata-rata
PDB yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik dari tahun 2005 kuartal
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1 sampai dengan tahun 2009 kuartal 4
adalah sebesar 6,78 dengan nilai
maximum sebesar 7,68 dan nilai
minimum sebesar 5,78 Standar
deviasi untuk PDB sebesar 0,58 lebih
kecil jika dibandingkan dengan nilai
meannya yang sebesar 6,78
menunjukkan bahwa data variabel
PDB mempunyai sebaran yang kecil,
sehingga dapat disimpulkan bahwa
data yang digunakan merupakan data
yang bagus.

Mean atau nilai rata-rata
IHSG yang dikeluarkan oleh Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2005
kuartal 1 sampai dengan tahun 2009
kuartal 4 adalah sebesar 549,91
dengan nilai maximum sebesar
994,99 dan nilai minimum sebesar
253,21. Standar deviasi untuk laju
inflasi sebesar 246,66 lebih kecil jika
dibandingkan dengan nilai meannya

yang sebesar 549,91  menunjukkan
bahwa data IHSG mempunyai
sebaran yang kecil, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data yang
digunakan merupakan data yang
bagus.

2.       Pengujian Asumsi Klasik
Uji penyimpangan asumsi

klasik dilakukan untuk mengetahui
beberapa penyimpangan yang terjadi
pada data yang digunakan untuk
penelitian. Hal ini agar model regresi
bersifat BLUE (Best Liniear
Unbiased Estimated).

Uji Normalitas
Uji normalitas dapat

dilakukan dengan menggunakan uji
Jarque-Berra (JB) yang dapat dilihat
pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Uji Normalitas (Uji Jarque-Bera)
GDP IHSG LI NT SB

Skewness -0.001028 0.469128 1.216478 1.643237 0.806125
Kurtosis 2.095606 1.949679 4.079391 4.964778 2.598619
Jarque-Bera 0.681611 1.652914 5.903630 12.21772 2.300381
Probability 0.711197 0.437597 0.052245 0.002223 0.316577

Sumber : Hasil Analisa Data,lampiran 2

Jika suatu variabel
didistribusikan secara normal,
Skewnessnya adalah nol dan
Kurtosisnya (K-3) juga nol, sehingga
nilai statistic JBnya juga nol ipso
facto. Dalam  penelitian ini maka
dilihat dari nilai koefisien Skewness
dan Kurtosis. Menurut Widarjono
(2005), data memiliki fenomena time
variying volatility apabila nilai
skewness ≠ 0 dan nilai kurtosis > 3.
Dari tabel 5.2 terlihat nilai koefisien
skewness tidak sama dengan nol (≠ 0
) dan nilai koefisien kurtosis > 3
maka hal ini menunjukkan adanya
fenomena time variying volatility.
Dan jika dilihat dari nilai Jarque-Bera

yang lebih besar dari 0,05 maka
residual Ut terdistribusi normal.

Untuk data variabel PDB
yang nilai Jarque-Berra sebesar 0,68
> 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa data variabel PDB
berdistribusi normal. Data variabel
IHSG nilai Jarque-Berranya sebesar
1,653 > 0,05, dapat dikatakan bahwa
data variabel IHSG berdistribusi
normal. Data variabel LI (laju inflasi)
nilai Jarque-Berra bernilai sebesar
5,904 > 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa data variabel LI berdistribusi
normal. Data variabel NT (nilai tukar)
dengan nilai Jarque-Berra sebesar
12,218 > 0,05 maka dapat
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disimpulkan bahwa data variabel NT
berdistribusi normal. Dan untuk data
variabel SB (suku bunga) nilai
Jarque-Berranya sebesar 2,30 > 0,05 ,
maka dapat disimpulkan bahwa data
variabel SB berdistribusi normal.

2.    Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas

juga dapat dilakukan dengan melihat
korelasi antara variabel independen.
Korelasi antara variabel independen
dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas
PDB LI NT SB

PDB 1 0.4520 -0.3128 -0.5855
LI 0.4520 1 -0.3281 -0.3400
NT -0.3128 -0.3281 1 -0.1835
SB -0.5855 -0.3400 -0.1835 1

Sumber : Hasil Analisa Data,lampiran 3

Jika suatu variabel
didistribusikan secara normal,
Skewnessnya adalah nol dan
Kurtosisnya (K-3) juga nol, sehingga
nilai statistic JBnya juga nol ipso
facto. Dalam  penelitian ini maka
dilihat dari nilai koefisien Skewness
dan Kurtosis. Menurut Widarjono
(2005), data memiliki fenomena time
variying volatility apabila nilai
skewness ≠ 0 dan nilai kurtosis > 3.
Dari tabel 2 terlihat nilai koefisien
skewness tidak sama dengan nol (≠ 0
) dan nilai koefisien kurtosis > 3
maka hal ini menunjukkan adanya
fenomena time variying volatility.
Dan jika dilihat dari nilai Jarque-Bera
yang lebih besar dari 0,05 maka
residual Ut terdistribusi normal.
Untuk data variabel PDB yang nilai
Jarque-Berra sebesar 0,68 > 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa data
variabel PDB berdistribusi normal.
Data variabel IHSG nilai Jarque-
Berranya sebesar 1,653 > 0,05, dapat
dikatakan bahwa data variabel IHSG
berdistribusi normal. Data variabel LI
(laju inflasi) nilai Jarque-Berra
bernilai sebesar 5,904 > 0,05 maka
dapat disimpulkan bahwa data
variabel LI berdistribusi normal. Data
variabel NT (nilai tukar) dengan nilai
Jarque-Berra sebesar 12,218 > 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa data
variabel NT berdistribusi normal. Dan
untuk data variabel SB (suku bunga)
nilai Jarque-Berranya sebesar 2,30 >
0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa
data variabel SB berdistribusi normal.
Model regresi yang baik sebaiknya
tidak terjadi korelasi antara variabel
independen, melihat hasil besaran
korelasi antar variabel tampak bahwa
hanya variabel Suku Bunga (SB) yang
mempunyai korelasi yang cukup
tinggi dengan variabel PDB dengan
tingkat korelasi sebesar 0,5855 atau
sekitar 58,55%. Menurut Ghozali
(2006), jika nilai korelasi variabel
independen < 0,95 maka dapat
disimpulkan tidak terjadi
multikoliniearitas. Oleh karena
korelasi ini masih di bawah 95%,
maka dapat dikatakan tidak terjadi
multikoliniearitas yang serius.

3. Analisa Hasil Persamaan Regresi
Panel

Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui besarnya faktor
yang mempengaruhi variabel –
variabel yang mempengaruhi indeks
harga saham gabungan di Bursa Efek
Indonesia. Analisis data yang
digunakan dengan menggabungkan
data yang bersifat time series dan data
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silang tempat (cross section data).
Penulis menguji data penelitian
dengan jenis metode estimasi Fixed
Effect Model dengan pooled EGLS.
Menurut Judge dalam (Manurung,
2005), ada empat pertimbangan
pokok untuk memilih FEM dan REM,
yaitu :
1. Jika jumlah time series (T) besar

dan jumlah cross section (N)
kecil maka nilai taksiran
parameter berbeda kecil,
sehingga pilihan didasarkan pada
kemudahan perhitungan, yaitu
FEM.

2. Bila N besar dan T kecil
penaksiran dengan FEM dan
REM menghasilkan perbedaan
yang signifikan. Pada REM
diketahui bahwa b0i = b0 + εi,
dimana εi adalah komponen acak
cross section, pada FEM
diperlakukan b0 adalah tetap atau
tidak acak. Bila diyakini bahwa
individu atau cross section tidak
acak maka FEM lebih tepat,
sebaliknya jika cross section acak
maka REM lebih tepat.

3. Jika komponen error εi individu
berkorelasi maka penaksir REM
adalah bias dan penaksir FEM
tidak bias.

4. Jika N besar dan T kecil serta
asumsi REM dipenuhi maka
penaksir REM lebih efisien dari
penaksir FEM .

Berdasarkan pendapat Judge, asumsi
penelitian T=20 > N=5 maka model
yang dipakai adalah model Fixed
Effect Model (FEM). Berdasarkan
hasil ini maka penulis menyimpulkan
bahwa teknik estimasi yang lebih baik
untuk digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan Fixed
Effect Model. Model panel data ini
memiliki ruang dan dimensi waktu
sehingga estimasi variabel dan hasil
perhitungan akan memberikan
analisis empirik yang lebih luas..
Adapun hasil dari estimasi dengan
menggunakan Fixed Effect Model
dengan Generalized least Square
dengan menggunakan software
eviews 6.0 untuk data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4. Pooled Least Square Dengan Fixed Effect Model

Dependent Variable: IHSG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/23/11   Time: 10:26
Sample: 2005Q1 2009Q4
Included observations: 20
Cross-sections included: 9
Total pool (balanced) observations: 180
Linear estimation after one-step weighting matrix
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1428.904 168.4329 8.483521 0.0000
NT -0.064286 0.013917 -4.619237 0.0000
SB -32.13307 4.991765 -6.437216 0.0000
LI -30.42644 14.87531 -2.045432 0.0424

PDB? 7.631427 4.140122 1.843286 0.0671
Fixed Effects (Cross)

PTN--C 831.2405
PTG--C 990.8801
IDK--C -366.2550
ANI--C -248.1311
IBK--C -169.9168
PRT--C -413.1889
TSI--C 8.629504
KEU--C -350.6965
PJI--C -282.5618

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.762463 Mean dependent var 776.2893
Adjusted R-squared 0.745395 S.D. dependent var 428.0464
S.E. of regression 264.2196 Sum squared resid 11658604
F-statistic 44.67075 Durbin-Watson stat 0.466425
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.625009 Mean dependent var 549.9119
Sum squared resid 27696723 Durbin-Watson stat 0.429780

Sumber : Hasil Analisa Data,lampiran 5

Substituted Coefficients:
=====================
IHSGPTN = 2260.144518099 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBPTN
IHSGPTG = 2419.784171518 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBPTG
IHSGIDK = 1062.649072736 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBIDK
IHSGANI = 1180.772887927 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBANI
IHSGIBK = 1258.987227979- 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBIBK

IHSGPRT = 997.715159754 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBPRT
IHSGTSI = 1437.53353839509 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBTSI
IHSGKEU = 1078.207530377 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBKEU
IHSGPJI = 1146.342199306 - 0.0642857853023*NT - 32.1330676373*SB - 30.4264399712*LI +
7.63142684234*PDBPJI
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Berdasarkan hasil olahan data
untuk estimasi persamaan indeks
harga saham gabungan dengan
Pooled EGLS, mendapatkan hasil
yang lebih baik daripada dengan
menggunakan Random Effect Model
dengan Pooled EGLS.  Hasil olahan
data untuk estimasi persamaan Indeks
harga saham gabungan dengan Fixed
Effect pada Generalized List Square,
R2 hasil Estimasi persamaan adalah
76%. Hasil estimasi ini dapat
diartikan bahwa model dengan teknik
estimasi persamaan GLS dapat
menjelaskan variasi persamaan
variabel independen terhadap variabel
dependen sebesar 76,25%. Sementara
sisanya indeks harga saham gabungan
sebesar 23,75% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak disertakan
dalam model penelitian ini. Hasil
penelitian ini lebih baik jika
dibandingkan dengan yang dilakukan
oleh Pasaribu et al (2009) yang nilai
R2 nya sebesar 72%.

Pembahasan
1. Uji Hipotesis untuk  Menguji

Pengaruh Nilai Tukar Dolar, Suku
Bunga SBI, Laju Inflasi dan
Pertumbuhan PDB Secara
SimultanTerhadap Indeks Harga
Saham Gabungan.

Pengujian hipotesis ini
dilakukan untuk melihat apakah ada
pengaruh variabel independen (nilai
tukar, suku bunga, laju inflasi dan
pertumbuhan PDB) secara bersama-
sama terhadap variabel dependen
(IHSG). Ringkasan hasil pengujian
hipotesis ini dapat dilihat pada tabel 4

Uji ini dilakukan untuk
menggunakan uji signifikan simultan
yaitu uji F, untuk menunjukkan
apakah variabel independen secara
bersama-sama mempunyai pengaruh
terhadap variabel dependen. Dari

tabel di atas dapat diketahui
signifikasi uji tersebut sebesar 44,67
dan signifikan pada 0.000. Dari hasil
uji F ini yang Fhitung > Ftabel berarti H1

diterima dan H0 ditolak, dengan
demikian nilai tukar dolar terhadap
rupiah, suku bunga SBI, laju inflasi
dan pertumbuhan PDB secara
bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap indeks harga saham
gabungan.

Hasil penelitian ini tidak sama
dengan yang dilakukan oleh Pasaribu
et al (2009) yang menyimpulkan
bahwa inflasi, suku bunga sbi, nilai
tukar tidak berpengaruh terhadap
indeks harga saham gabungan. Hasil
penelitian Mok (1993) juga berbeda
dengan hasil penelitian ini yaitu Mok
(1993) menyimpulkan bahwa tidak
ada hubungan yang signifikan antara
suku bunga dan nilai tukar terhadap
harga saham.

Namun hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Pratikno (2009) yang
menyatakan bahwa nilai tukar, inflasi,
suku bunga sbi berpengaruh secara
signifikan terhadap indeks harga
saham gabungan. Hasil penelitian
Utami dan Mudjilah (2003) serta
Sirait dan Siagian (2002) juga sama
dengan hasil penelitian ini yang
menyimpulkan bahwa nilai tukar,
suku bunga, inflasi dan PDB
berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap indeks harga
saham gabungan.

2. Uji Hipotesis untuk  Menguji
Pengaruh Nilai Tukar Dolar, Suku
Bunga SBI, Laju Inflasi dan
Pertumbuhan PDB Secara Parsial
Terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan.

Pengaruh nilai tukar, suku bunga SBI,
laju inflasi dan Pertumbuhan PDB di
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uji dengan uji t yang bertujuan untuk
signifikansi pengaruh satu variabel
bebas secara individu terhadap
variabel dependen. Hasil pengujian
dengan Eviews untuk memprediksi
Indeks Harga Saham Gabungan
dengan menggunakan variabel nilai
tukar dolar terhadap rupiah, suku
bunga SBI, laju inflasi dan
pertumbuhan PDB dapat di lihat pada
tabel 4.
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai
tukar dolar terhadap rupiah secara
negatif dan signifikan terhadap indeks
harga saham gabungan. Nilai
koefisien regresi perubahan nilai
tukar dolar terhadap rupiah adalah
sebesar negatif 0,064 hal ini dapat
diartikan apabila terjadi perubahan
peningkatan (appresiasi) pada nilai
tukar sebesar 1 rupiah maka akan
terjadi penurunan Indeks harga saham
gabungan sebesar 0,064%. Karena
nilai prob t statistik 0,000 < 0,05
sehingga dinyatakan pengaruh
perubahan nilai tukar dolar terhadap
rupiah signifikan terhadap Indeks
harga saham gabungan.

Bagi investor appresiasi nilai
tukar dolar terhadap rupiah
menandakan bahwa prospek
perekonomian Indonesia suram, sebab
appresiasi dolar terhadap rupiah dapat
terjadi apabila faktor fundamental
perekonomian Indonesia tidaklah kuat
(Sunariyah, 2006). Hal ini tentunya
menambah resiko kepada investor
apabila hendak berinvestasi di bursa
saham Indonesia (Ang, 1997).
Investor tentunya menghindar dari
resiko, sehingga investor akan
cenderung melakukan aksi jual dan
menunggu hingga situasi
perekonomian dirasakan membaik.
Aksi jual yang dilakukan oleh
investor ini akan mendorong
penurunan indeks harga saham
gabungan (Rizal, 2007).

Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Witjaksono (2009) yang
mengatakan bahwa pengaruh nilai
tukar dolar terhadap rupiah
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap indeks harga saham
gabungan dan penelitian Sirait dan
Siagian (2002) dan Pratikno (2009)
yang menyatakan bahwa kurs
berpengaruh signifikan terhadap
indeks harga saham.

Hasil penelitian ini tidak
sama dengan penelitian Mok (1993)
yang mengatakan bahwa nilai tukar
tidak berpengaruh dan signifikan
terhadap harga saham. Hasil
penelitian oleh Pasaribu et al (2009)
juga menunjukkan bahwa kurs tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap indeks harga saham
gabungan.

Hasil penelitian ini
menunjukkan suku bunga SBI secara
negatif dan signifikan terhadap indeks
harga saham gabungan. Nilai
koefisien regresi suku bunga SBI
adalah sebesar negatif 32,133, hal ini
dapat diartikan apabila terjadi
perubahan kenaikan (appresiasi) pada
suku bunga SBI sebesar 1% maka
akan terjadi penurunan Indeks harga
saham gabungan sebesar 32,133%.
Karena nilai prob t statistik 0,000 <
0,05 sehingga dinyatakan pengaruh
suku bunga SBI signifikan terhadap
Indeks harga saham gabungan.

Tingkat suku bunga yang
tinggi dapat menyebabkan investor
tertarik untuk memindahkan dananya
ke deposito yang resikonya lebih kecil
daripada investor  menanamkan
modalnya di pasar modal. Hal ini
dapat terjadi karena kenaikan tingkat
suku bunga SBI akan diikuti oleh
bank-bank komersial untuk
menaikkan tingkat suku bunga
simpanan. Pengalihan dana oleh
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investor dari pasar modal ke deposito
tentu akan mengakibatkan penjualan
saham secara besar-besaran sehingga
akan menurunkan indeks harga saham
gabungan.

Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Utami dan Mudjilah (2003) yang
menyatakan bahwa suku bunga
mempengaruhi harga saham secara
signifikan. Ditemukan adanya
pengaruh SBI terhadap indeks harga
saham gabungan menandakan bahwa
meningkatnya tingkat suku bunga
yang diberlakukan oleh Bank
Indonesia berdampak bagi para
investor untuk berinvestasi. Adanya
suku bunga yang meningkat
berpengaruh pada tinggi rendah nya
minat investor untuk menanamkan
modalnya pada saham. Suku bunga
yang tinggi akan membuat investor
lebih memilih menanamkan modalnya
ke bank daripada ke pasar modal yang
resikonya lebih besar.

Membandingkan hasil
penelitian terdahulu, penelitian ini
tidak di dukung oleh penelitian Mok
(1993) yang dengan menggunakan
analisis Arima tidak menemukan
hubungan yang signifikan antara
pengaruh suku bunga terhadap harga
saham.Hasil penelitian ini juga tidak
didukung oleh hasil penelitian oleh
Pasaribu et al (2009) yang
menyatakan bahwa suku bunga SBI
tidak berpengaruh signifikan terhadap
indeks harga saham gabungan.

Hasil penelitian ini
menunjukkan laju inflasi secara
negatif dan signifikan terhadap indeks
harga saham gabungan. Nilai
koefisien regresi laju inflasi adalah
sebesar negatif 30,426 hal ini dapat
diartikan apabila terjadi perubahan
kenaikan (appresiasi) pada laju inflasi
sebesar 1% maka akan terjadi
penurunan Indeks harga saham

gabungan sebesar 30,426%. Karena
nilai prob t statistik 0,0424 < 0,05
sehingga dinyatakan pengaruh laju
inflasi signifikan terhadap Indeks
harga saham gabungan.

Adanya pengaruh laju inflasi
terhadap indeks harga saham
gabungan menunjukkan bahwa
investor pada saat menanamkan
modalnya melihat tinggi rendahnya
laju inflasi yang terjadi. Sedangkan
bagi masyarakat sendiri dengan
adanya inflasi yang tinggi akan
menyebabkan berkurangnya tingkat
konsumsi riil masyarakat karena nilai
uang yang dipegang masyarakat
berkurang. Ini akan mengakibatkan
konsumsi masyarakat terhadap barang
yang dihasilkan perusahaan akan
menurun juga. Hal ini tentu akan
mengurangi tingkat keuntungan
perusahaan, yang pada akhirnya akan
berpengaruh kepada harga saham
perusahaan tersebut (Sunariyah,
2006).

Hasil penelitian ini didukung
penelitian yang dilakukan oleh Utami
dan Mudjilah (2003) menyatakan
bahwa inflasi bersama-sama dengan
variabel profabilitas dan suku bunga
mempengaruhi harga saham secara
signifikan Hasil penelitian ini tidak di
dukung oleh hasil penelitian Sirait
dan Siagian (2002) yang menyatakan
bahwa inflasi tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap indeks
harga saham gabungan. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Pasaribu et al (2009) juga tidak
mendukung hasil penelitian ini yang
menyatakan bahwa laju inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
indeks harga saham gabungan..

Hasil penelitian ini
menunjukkan pertumbuhan PDB
secara positif dan signifikan terhadap
indeks harga saham gabungan. Nilai
koefisien regresi perubahan PDB
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adalah sebesar 7,631 hal ini dapat
diartikan apabila terjadi perubahan
kenaikan (appresiasi) pada
pertumbuhan PDB masing-masing
sektor sebesar 1% maka akan terjadi
peningkatan Indeks harga saham
gabungan sebesar 7,631%. Karena
nilai prob t statistik 0,0671 < 0,1
sehingga dinyatakan pengaruh
pertumbuhan PDB adalah signifikan
terhadap Indeks harga saham
gabungan.

Adanya pengaruh yang
signifikan pertumbuhan PDB
terhadap indeks harga saham
gabungan ini menandakan bahwa
meningkat atau menurunnya
pendapatan domestik bruto Indonesia
dapat mempengaruhi minat investor
untuk menanamkan modalnya.
Meningkatnya pendapatan domestik
bruto berpengaruh positif terhadap
pendapatan masyarakat Indonesia,
dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat Indonesia konsumsi pun
akan meningkat pula dan hal ini
menunjukkan baiknya situasi
perekonomian di Indonesia sehingga
investor tidak ragu untuk
menanamkan modalnya ke bursa
saham.

Hasil penelitian ini sama
dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penelitian Sirait dan
Siagian (2002) yang menyatakan
bahwa PDBberpengaruh signifikan
terhadap indeks harga saham
gabungan. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Park (1997) juga sama
dengan hasil penelitian ini yang
menyimpulkan bahwa PDB
berpengaruh secara positif terhadap
indeks harga saham gabungan.
Namun hasil ini bertentangan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh
Tandelilin (1997) yang menyatakan
bahwa PDB tidak berpengaruh
terhadap indeks saham.

Dengan melihat konstanta
antar sektoral dapat diketahui sektoral
mana yang paling berpengaruh
terhadap Indeks harga saham
gabungan. Dari tabel 5.7 terlihat
bahwa sektoral pertambangan
memiliki konstanta yang besar yaitu
sebesar 990,88 lalu diikuti oleh
sektoral pertanian (831,24) dan
sektoral transportasi dan infrastruktur
(8,629). Sektoral properti dan real
estate memiliki konstanta yang
terkecil dibandingkan Sembilan faktor
yang ada yaitu sebesar -413,188.
Karena itu jika terjadi kenaikan
(appresiasi) pada nilai tukar dolar
terhadap rupiah, suku bunga SBI,
inflasi dan perubahan PDB sebesar
1% maka harga saham yang paling
berpengaruh adalah harga saham
sektor pertambangan dan saham yang
paling tidak berpengaruh adalah harga
saham sektor properti dan real estate.
Hal ini dapat terjadi di karenakan
selama periode penelitian harga
saham sektoral pertambangan
memang mendominasi indeks harga
saham gabungan dan harga saham
sektoral properti dan real estate
terkecil jika dibandingkan harga
saham sektoral yang lainnya.

Berdasarkan nilai-nilai
konstanta pada Fixed Effect Model
diketahui bahwa terdapat nilai positif
dan nilai negatif pada setiap sektoral.
Dimana nilai negatif mengandung
arti bahwa setiap variabel kurang
memiliki pengaruh terhadap Indeks
harga saham gabungan di sektoral
tersebut. Sedangkan nilai konstanta
yang positif  mengandung arti setiap
variabel independen sangat
berpengaruh secara signifikan di
sektoral tersebut. Nilai konstanta yang
positif terdapat pada sektoral
pertanian, pertambangan dan
transportasi dan infrastruktur.
Sedangkan sektoral yang memiliki



Jurnal Manajemen Prima Vol. II No. 1 Januari 2012

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia 20

konstanta negatif diantaranya adalah
sektoral industri dasar dan kimia,
aneka industri, industri barang
konsumsi, properti dan real estate,
keuangan dan perdagangan, jasa dan
investasi.

Berdasarkan hasil analisis di
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
diketahui Perubahan nilai tukar dolar
terhadap rupiah, suku bunga SBI, laju
inflasi dan pertumbuhan PDB secara
bersama-sama dan parsial

berpengaruh terhadap indeks harga
saham gabungan.

Untuk pengembangan
pembahasan lebih lanjut penelitian
ini, penulis ingin melihat dampak
pengaruh indeks harga saham
gabungan terhadap PDB masing-
masing sektoral dengan melakukan
analisis dengan Fixed Effect Model
dengan menambahkan variabel PDB
sebagai cross section specific
coefficients dengan hasil sebagai
berikut

Tabel 5.5 FEM dengan PDB sebagai cross section specific cosfficients

Dependent Variable: IHSG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/23/11   Time: 20:18
Sample: 2005Q1 2009Q4
Included observations: 20
Cross-sections included: 9
Total pool (balanced) observations: 180
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -591.2681 288.1058 -2.052260 0.0418
NT -0.043757 0.009618 -4.549713 0.0000
SB -21.86811 3.964939 -5.515370 0.0000
LI -26.47592 9.384106 -2.821358 0.0054

PDB? 2.554309 2.948261 0.866378 0.3876
PTN--PDB 997.8750 193.4280 5.158897 0.0000
PTG--PDB 1063.702 229.0350 4.644277 0.0000
IDK--PDB 7.377446 21.25391 0.347110 0.7290
ANI--PDB 45.84877 32.49778 1.410828 0.1603
IBK--PDB 25.51231 30.55373 0.834998 0.4050
PRT--PDB 31.73852 23.31630 1.361216 0.1754
TSI--PDB 103.7541 51.06741 2.031708 0.0439
KEU--PDB 2.302913 21.02719 0.109521 0.9129
PJI--PDB 59.64374 24.34610 2.449828 0.0154

Fixed Effects (Cross)
PTN--C -4189.147
PTG--C -4482.587
IDK--C 1330.515
ANI--C 1215.607
IBK--C 1423.476
PRT--C 1130.615
TSI--C 1106.281
KEU--C 1394.527
PJI--C 1070.714

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
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Weighted Statistics

R-squared 0.833127 Mean dependent var 1008.114
Adjusted R-squared 0.810948 S.D. dependent var 439.9737
S.E. of regression 264.4925 Sum squared resid 11053095
F-statistic 37.56334 Durbin-Watson stat 0.762655
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.806518 Mean dependent var 549.9119
Sum squared resid 14290492 Durbin-Watson stat 1.094050

Sumber : Hasil Analisa Data,lampiran 5

Terlihat dari hasil di atas
bahwa terjadi perubahan yang cukup
besar perbedaan hasil analisis, nilai
R2 lebih besar yaitu 0,8331 atau
83,31% jika dibandingkan dengan
Fixed Effect Model non PDB yaitu
0,7624 atau 76,24%. Walaupun nilai
Fhitungnya lebih kecil yaitu 37,56
jika dibandingkan dengan Fixed
Effect non PDB cross section specific
coefficients yang sebesar 44,67. Nilai
koefisien IHSG per sektoral juga
mengalami perubahan antara lain nilai
konstanta sektor pertanian dan
pertambangan berubah menjadi
negatif, sedangkan sektor industri
dasar dan kimia, aneka industri,
industri barang konsumsi, properti
dan real estate, keuangan dan
perdagangan jasa dan investasi
berubah dari negatif menjadi positif.
Begitu juga nilai koefisien konstanta
berubah dari positif (1428,904)
menjadi negatif (-591,2681).

Variabel PDB juga menjadi
tidak signifikan akibat pertambahan
PDB masing-masing sektor tersebut.
Tetapi yang perlu diperhatikan adalah
besarnya pengaruh PDB total sektor
terhadap IHSG terlihat cukup jelas.
PDB sektor pertambangan
(1063,7018) memiliki pengaruh yang
paling besar terhadap Indeks harga
saham gabungan diikuti dengan PDB

sektor pertanian (997,8750),
sedangkan PDB sektor keuangan
(2,3029) memiliki pengaruh yang
paling sedikit terhadap Indeks harga
saham gabungan. Hal ini berbeda
dengan Fixed Effect non PDB cross
section specific coefficients yaitu
sektor properti dan real estate lah
yang paling sedikit mempengaruhi
Indeks harga saham gabungan.
Sehingga jika terjadi kenaikan
(appresiasi) sebesar 1% pada nilai
tukar dolar terhadap rupiah, suku
bunga SBI, inflasi dan PDB maka
harga saham sektor pertambangan
yang paling dipengaruhi dan harga
saham sektor keuangan yang paling
tidak dipengaruhi.

Pernyataan ini berbeda
dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Tandelilin (1997)
yang menyatakan bahwa PDB tidak
berpengaruh terhadap indeks saham,
dan hasil ini sama dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Penelitian Sirait dan Siagian (2002)
dan Park (1997) yang menyatakan
bahwa PDB berpengaruh signifikan
terhadap indeks harga saham
gabungan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya
maka dapat diambil kesimpulkan
sebagai berikut :
1. Hasil Penelitian ini menunjukkan

bahwa nilai tukar dolar terhadap
rupiah, suku bunga SBI, laju
inflasi dan pertumbuhan PDB
baik secara simultan dan parsial
berpengaruh signifikan terhadap
indeks harga saham gabungan.

2. Variabel nilai tukar dolar
terhadap rupiah, suku bunga SBI
dan inflasi berpengaruh secara
negatif terhadap indeks harga
saham gabungan. Sedangkan
variabel pertumbuhan PDB
berpengaruh positif terhadap
indeks harga saham gabungan.
Hasil penelitian ini sama dengan
penelitian yang dilakukan oleh
Witjaksono (2010), Pratikno
(2009), Park (1997) dan Sirait
dan Siagian (2002) yang
menyatakan bahwa nilai tukar,
suku bunga sbi, inflasi dan GDP
berpengaruh terhadap indeks
harga saham gabungan. Tetapi
hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Pasaribu et al (2009) dan
Mok (1993) yang menyatakan
bahwa nilai tukar, suku bunga sbi
dan inflasi tidak berpengaruh
terhadap indeks harga saham
gabungan.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel makroekonomi
yang paling mempengaruhi
Indeks harga saham gabungan
adalah variabel suku bunga sbi
kemudian diikuti oleh variabel
inflasi, pertumbuhan PDB dan
nilai tukar. Sedangkan PDB
sektoral yang paling
mempengaruhi Indeks harga

saham gabungan adalah PDB
sektor Pertambangan.

2. Keterbatasan
Dalam penyusunan

penelitian ini terdapat beberapa
keterbatasan, antara lain:
1. Periode yang digunakan yaitu

tahun 2005 sampai dengan tahun
2009, dimana pada tahun tersebut
terjadi krisis keuangan Amerika
Serikat yang berdampak global
terhadap perekonomian global.

2. Penelitian ini hanya
menggunakan variabel perubahan
nilai tukar dolar terhadap rupiah,
suku bunga SBI, laju inflasi dan
pertumbuhan GDP sebagai
indikator indeks harga saham
gabungan, padahal masih banyak
lagi faktor lain yang bisa
mempengaruhi penelitian.

3. Penelitian ini hanya
menggunakan empat variabel
makro dalam negeri dan tidak
memperhatikan faktor
mikroekonomi yang terjadi di
Indonesia yang juga
mempengaruhi kinerja pasar
saham.

3. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan

keterbatasan penelitian, maka perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap
penelitian yang dilakukan. Adapun
saran untuk peneliti selanjutnya
adalah sebagai berikut:
1. Peneliti yang lebih lanjut

disarankan untuk menambah
rentang waktu penelitian yang
lebih lama dari penelitian ini.
Peneliti lebih lanjut disarankan
untuk menambah variabel
makroekonomi lainnya selain
yang digunakan oleh penelitian
ini seperti aliran modal dan
sentiment luar negeri dan
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menambah variabel
mikroekonomi. Peneliti
selanjutnya juga dapat
menggunakan metode lain yang
dimungkinkan lebih baik dari
analisis variabel yang digunakan
pada penelitian ini, misalnya
analisis OLS Garch atau analisis
Anova.

2. Bagi investor yang hendak
berinvestasi di Bursa Efek
Indonesia, hendaknya
memperhatikan pergerakan
variabel nilai tukar, suku bunga
sbi, inflasi dan GDP karena
variabel tersebut berpengaruh
secara signifikan terhadap indeks
harga saham gabungan.

3. Karena variabel makroekonomi
terbukti berpengaruh terhadap
pergerakan harga saham, maka
perlu adanya upaya dari
pemerintah dan otoritas moneter
untuk menjaga kestabilan
variabel makroekonomi tersebut
supaya pergerakan harga saham
terkendali dan dan sesuai dengan
yang diharapkan.
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