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ABSTRACT 

 

Jakarta Composite Index (JCI) is an indices that can be used to represent a 

situation of Indonesian stock market. The movement of JCI can be caused by regional 

stock exchange and macroeconomic condition such as interest rate, energy price, etc. The 

increase in JCI showed the market has a bullish condition, conversely a decrease in JCI 

would show the bearish condition. This study was intended to know and analyze the affect 

of SBI interest rate, Oil prices, Gold prices and Straits Time Index (STI) which represents 

Singapore stock market.  

The method used in this study is multiple linear regression analysis, T test, F test 

at level of significance 5 % and performed with Statistic Package for Social Science 

(SPSS) version 17.0. This research focused on January 2005 until May 2010, using a 

monthly data. 

The results of this study showed that SBI interest rate, Gold prices, and STI  has 

significantly affect the Jakarta Composite Index, while oil price has not significantly 

affect the JCI. The SBI interest rate has negative influence on JCI and the other variables 

(gold price and STI) has positive influence on JCI.  

Keywords: Jakarta Composite Index (JCI), macroeconomic variables, Straits Time Index 

(STI). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang memiliki peranan penting 

dalam ekonomi suatu negara, karena dilihat melalui fungsinya pasar modal 

merupakan wadah yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana 

dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Adapun keunggulan pasar modal 

adalah menyediakan dana dalam jangka waktu panjang sehingga perusahaan 

dapat menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha, penambahan 

modal, maupun investasi dalam bentuk lainnya. Selain itu, melalui pasar modal 

dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena investor dapat 

memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. 

Keputusan investasi yang dilakukan oleh investor tidak luput dari kondisi 

makroekonomi yang ada pada suatu negara khususnya di Indonesia, hal ini 

dikarenakan pasar modal yang terdapat di Indonesia sekarang ini dalam kategori 

pasar yang sedang berkembang (emerging market) sehingga dalam 

perkembangannya sangat bergantung terhadap kondisi makroekonomi secara 

umum, salah satunya yaitu tingkat suku bunga. Pada beberapa tahun terakhir ini 

tingkat suku bunga SBI mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 

12,75% pada Desember 2005 menjadi 6,46% pada Desember 2009 dan terus 

menurun hingga Mei 2010 yakni sebesar 6,3%. Perubahan tingkat suku bunga 
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akan menyebabkan investor mengalihkan dananya pada bentuk investasi lainnya 

yang dianggap lebih menguntungkan. 

Tidak hanya tingkat suku bunga, terdapat beberapa  faktor  yang 

mempengaruhi indeks saham yaitu keadaan ekonomi global, kestabilan politik 

pada suatu negara, sentimen pasar luar negeri serta harga komoditi dunia seperti 

minyak dan emas juga sangat mempengaruhi pergerakan indeks saham 

(Blanchard dalam Witjaksono, 2010).  

Fluktuasi harga minyak mentah dunia akan berimbas pada ekspor dan 

impor suatu negara, dimana investor akan cenderung melakukan profit taking, 

dengan menjual saham yang dimiliki ketika harga minyak mentah dunia 

mengalami penurunan sedangkan apabila mengalami kenaikan, maka para 

investor akan menginvestasikan dana yang dimiliki ke sektor pertambangan dan 

berbagai komoditi sejenis, khususnya bagi negara pengekspor minyak sehingga 

akan berpengaruh terhadap harga saham (Mauliano, 2009). Berdasarkan data 

Bursa Efek Indonesia per Desember 2009, transaksi perdagangan saham di bursa 

lebih banyak didominasi sektor pertambangan yakni sebesar 39,7% dengan nilai 

kapitalisasi pasar sebesar 13,9%. Pertumbuhan sektor pertambangan selama lima 

tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan sektor 

lainnya yakni 264,47%, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga 

komoditas pertambangan seperti minyak yang terus meningkat dan didorong oleh 

pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia (BAPEPAM-LK, 2010). 

Selain minyak, salah satu komoditi yang banyak diminati oleh investor 

adalah emas karena merupakan alternatif investasi yang aman (safe haven) dan    

jenis investasi yang dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk mulai dari 
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koin emas, perhiasan, hingga emas batangan dengan nilai 24 karat yang 

merupakan jenis emas terbaik. Hingga saat ini, emas merupakan alternatif 

investasi selain  pasar modal dan pasar uang.    

Menurut data PT. KSEI dan BAPEPAM-LK tahun 2009, persentase 

kepemilikan saham di Indonesia lebih banyak didominasi oleh investor asing 

yaitu sebesar 67,10% dengan investasi terbesar yang masuk berasal dari 

Singapura disusul Amerika Serikat dan Jepang dan sisanya investor domestik 

sebesar 32,90%. Persentase investor asing yang dominan akan menyebabkan 

indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan 

apabila terjadi capital outflow. Perkembangan bursa global tidak terlepas dari 

membaiknya kondisi makroekonomi di dunia, beberapa bursa yang digunakan 

sebagai pembanding terhadap IHSG adalah bursa di Amerika Serikat, London, 

Jepang, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Singapura khususnya yang merupakan 

bursa regional terdekat dengan IHSG.   

Beberapa tahun terakhir, pasar modal di Indonesia yang tercermin melalui 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mengalami peningkatan kecuali 

pada tahun 2008 yang mengalami penurunan sebagai akibat dari krisis global. 

Pada akhir tahun 2009 indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mencapai 

level 2.534,36 mengalami kenaikan dibandingkan dengan IHSG pada tahun 2005 

yang berada pada level 1.162,63. Kenaikan ini terus berlangsung hingga 

pertengahan 2010 mencapai level 2.796,96. 

Berbagai penelitian yang dilakukan di negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Eropa mengenai pasar modal dan kinerja ekonomi makro 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda seperti penelitian yang dilakukan 
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Park dan Ratti (2007) mengenai pengaruh tingkat suku bunga dan harga energi 

yang menunjukkan bahwa untuk kebanyakan negara di Eropa, fluktuasi harga 

minyak berpengaruh pada pasar modal karena menyebabkan penurunan terhadap 

real stock return tetapi tidak untuk negara di Amerika Serikat, kenaikan harga 

minyak ini akan meningkatkan tingkat suku bunga jangka pendek di Amerika dan 

delapan dari tiga belas negara di Eropa. Hasil ini  didukung oleh penelitian Kilian 

dan Park (2007) yang menyimpulkan bahwa pergerakan harga minyak tidak 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap pasar modal Amerika Serikat.  

Tidak hanya di Amerika Serikat dan Eropa, penelitian serupa juga banyak 

dilakukan di Asia, Ewert dan Hult (2006) meneliti untuk tiga negara di Asia yaitu 

Cina, India, dan Indonesia dan menyimpulkan bahwa harga minyak dunia dapat 

digunakan sebagai indikator perubahan harga saham di India, tetapi tidak untuk 

Cina dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, telah banyak penelitian serupa yang 

dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Mauliano (2009) yang 

menyimpulkan bahwa dari sisi eksternal yang mempengaruhi IHSG adalah harga 

minyak dunia dan beberapa indeks regional sedangkan dari  sisi internal dalam 

negeri adalah tingkat suku bunga SBI. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Setyasmoro (2009) dan Gultom (2007) mereka  menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan signifikan antara indeks saham di Singapura dengan 

IHSG.   Hal ini kemudian didukung  oleh Lenny dan Handoyo (2008), bahwa 

tingkat suku bunga SBI dan harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan 

terhadap IHSG.  

Hasil penelitian untuk variabel harga emas dilakukan oleh Widjaja, dkk 

(2008) menyimpulkan  bahwa tingkat suku bunga SBI dan harga emas tidak 
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berpengaruh terhadap imbal hasil sektor barang konsumsi. Hasil ini penelitian ini,  

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono (2010) 

bahwa tingkat suku bunga SBI dan harga emas berpengaruh terhadap pasar 

modal di Indonesia.  

Melihat ketidaksamaan hasil penelitian yang dikemukakan pada 

penelitian sebelumnya mengenai pengaruh indikator makroekonomi dan bursa 

regional yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal baik 

di luar maupun dalam negeri, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Harga Minyak 

Dunia, Harga Emas Dunia, dan Straits Time Index Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2005-Mei 

2010” 

 

1.2 Masalah Penelitian 
 
1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Dalam melakukan keputusan investasi, investor akan memperhatikan 

keadaan makroekonomi pada negara yang akan menjadi tujuan investasi, apakah 

memiliki prospek yang baik atau tidak yang tercermin melalui indikator 

makroekonomi.  

 Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel makroekonomi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, khususnya tingkat suku 

bunga karena perubahan tingkat suku bunga akan memberikan dampak terhadap 

harga saham. Selain tingkat suku bunga, indikator yang digunakan untuk 
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mengukur pertumbuhan ekonomi adalah harga minyak yang menjadi bahan 

utama yang apabila mengalami kenaikan akan diikuti oleh kenaikan harga barang 

lainnya.  

Investor akan cenderung untuk melakukan investasi yang memberikan 

imbal hasil yang tinggi sesuai dengan prinsip di dunia investasi yaitu “high risk 

high return”, dimana bunyi dari prinsip ini sangat cocok untuk jenis investasi 

saham yang berpotensi memberikan peluang dengan return yang tinggi namun 

dengan potensi risk yang tinggi juga. Akan tetapi, ketika kondisi pasar modal 

memburuk yang ditandai dengan jatuhnya harga saham maka investor akan 

mencari investasi lainnya yang memberikan imbal hasil yang tinggi dengan risiko 

yang relatif lebih kecil dan menjanjikan.  

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, maka 

peneliti melakukan beberapa batasan masalah pada penelitian, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan 

pada penutupan akhir bulan. 

2. Variabel makro yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bunga, 

dalam hal ini adalah tingkat suku bunga SBI. 

3. Harga komoditi yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak 

dunia dan harga emas dunia. 

4. Bursa regional yang digunakan dalam penelitian ini adalah bursa saham di 

Singapura. 
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5. Penelitian ini menggunakan data setiap akhir bulan periode Januari 2005-Mei 

2010, disebabkan karena adanya keterbatasan dalam memperoleh data. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah harga emas dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia? 

4. Apakah Straits Time Index berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia? 

5. Apakah tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan 

Straits Time Index secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG di 

Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga SBI 

terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga minyak dunia  terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga emas dunia terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Straits Time Index terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga SBI, harga 

minyak dunia, harga emas dunia, Straits Time Index secara simultan terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya adalah: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai 

bahan kajian bagi para pelaku pasar modal dalam pengambilan keputusan  di 

masa yang akan datang.  

2. Bagi Pengamat Pasar Modal 

Hasil penelitian ini dapat membantu pengamat pasar modal dalam melakukan 

analisis mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya yang berkaitan 

dengan pasar modal.  
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3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi   

untuk penelitian selanjutnya.  

4. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan,  khususnya di bidang pasar modal dan merupakan salah satu 

syarat kelulusan bagi mahasiswa Strata-1 STIE Indonesia Banking School. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab yang memiliki 

sistematika sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

ruang   lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa teori-teori  yang digunakan, 

hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, teknik pengolahan data serta jenis dan sumber data. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab 

hipotesis atau pertanyaan penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian 

tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data serta 

sumbang saran bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Makro Ekonomi 

Makroekonomi merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi secara 

keseluruhan yang meliputi siklus bisnis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan fiskal dan 

moneter dalam suatu negara (Delong dan Olney, 2006). Mereka menyebutkan 

bahwa terdapat enam variabel kunci makro ekonomi yang dapat digunakan untuk 

melihat kegiatan dan aktivitas perekonomian suatu negara, yaitu: 

1. PDB riil (Real Gross Domestic Product) 

2. Tingkat pengangguran (Unemployment Rate) 

3. Tingkat inflasi (Inflation Rate) 

4. Tingkat suku bunga (Interest Rate) 

5. Indeks Harga Saham (Level of Stock Market) 

6. Nilai tukar (Exchange Rate) 

Dornbusch, Fischer dan Startz (2008), mengatakan secara ringkas bahwa 

makroekonomi merupakan suatu pemahaman mengenai interaksi antara barang, 

tenaga kerja, dan pasar asset dari suatu perekonomian sehingga mengakibatkan 

terjadinya interaksi perdagangan antar individu dan negara.  
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Kondisi makro ekonomi suatu negara akan mempengaruhi keputusan 

investasi yang dilakukan oleh penanam modal, hal ini karena ketika kondisi 

makro ekonomi tersebut sedang baik atau buruk maka investor akan menilai 

dampaknya pada kinerja perusahaan sehingga akan mempengaruhi keputusan 

investor untuk membeli atau menjual saham perusahaan (Witjaksono, 2010). Hal 

tersebut akan berimbas pada perubahan harga saham dan selanjutnya akan 

mempengaruhi indeks harga saham pada negara tersebut.  Siegel dalam 

Tandelilin (2010), juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara kinerja ekonomi makro dan harga saham, menurut hasil penelitiannya 

perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan 

ekonomi, hal ini karena harga saham yang terbentuk merefleksikan ekspektasi 

investor atas kondisi ekonomi di masa yang akan datang.  

 

2.1.2  Investasi 

2.1.2.1 Pengertian Investasi 

Menurut Jones (2007), investasi adalah “The commitment of funds to one 

or more assets that will be held over some future time period”.  Sedangkan 

definisi investasi menurut Sunariyah (2011), adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntugan di masa-masa yang akan datang.   Secara 

sederhana, investasi dapat diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan atas 

sejumlah dana pada saat ini guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar di 

masa datang (Tandelilin, 2010). 
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 Dari beberapa pengertian diatas, dapat diartikan bahwa investasi adalah  

modal yang ditanamkan saat ini pada berbagai macam pilihan instrumen investasi 

yang ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan di waktu mendatang. Investasi 

tersebut dapat dilakukan pada aktiva riil (real assets) berupa  tanah, emas, mesin, 

bangunan dan aktiva keuangan (financial assets) seperti deposito, saham, ataupun 

obligasi. 

 

2.1.3 Pasar Modal  

 2.1.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal dalam arti luas adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar. Sedangkan dalam arti sempit, pasar modal dikatakan adalah suatu 

tempat yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis 

surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek 

(Sunariyah, 2011).   

Usman, dkk (1997), mendefinisikan pasar modal sebagai perdagangan 

instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang dalam bentuk modal sendiri 

(stocks) maupun hutang (bonds) yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta 

sehingga dapat menjembatani hubungan antara investor dengan peminjam dana  

atau yang lebih dikenal dengan emiten (perusahaan go public).  
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Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal,  menyebutkan 

bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari 

definisi tersebut pasar modal di Indonesia khususnya dibentuk untuk 

menghubungkan investor sebagai pihak yang memiliki dana dengan perusahaan 

atau institusi pemerintah yaitu pihak yang membutuhkan dana. Dana tersebut 

dapat digunakan untuk penambahan modal kerja dan ekspansi bisnis. 

  

 2.1.3.2 Fungsi Pasar Modal 

 Usman dkk, (1997 ) mengemukakan fungsi pasar modal sebagai berikut:  

1. Sumber Penghimpunan Dana, pasar modal mempunyai fungsi sebagai 

alternatif sumber penghimpunan dana selain pada sektor perbankan sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana dengan menerbitkan 

sekuritas dalam bentuk obligasi ataupun saham. 

2. Alternatif Investasi Para Investor, dengan adanya pasar modal maka 

memberikan kesempatan kepada para investor untuk membentuk portofolio 

investasi guna mendapatkan keuntungan yang lebih dan mampu 

menanggung risiko yang mungkin terjadi. 

3. Mendorong Perkembangan Investasi, melalui pasar modal perusahaan yang 

sehat dan baik dapat melakukan perluasan usaha dengan listing di bursa 

efek. Dengan kinerja perusahaan yang baik dan adanya transparansi akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 
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Melalui ekspansi usaha juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, 

naiknya omzet penjualan, kenaikan pendapatan, sehingga diharapkan akan 

menambah pemasukan bagi negara dalam bentuk pajak.  

 

 2.1.3.3 Instrumen Pasar Modal 

Di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa instrumen pasar modal yang 

diperdagangkan yaitu: 

1. Saham, merupakan tanda bukti penyertaan modal baik perorangan maupun 

badan usaha dalam suatu perusahaan. Melalui penyertaan modal, maka pihak 

tersebut mempunyai klaim atas asset perusahaan, pendapatan perusahaan dan 

mempunyai hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Saham merupakan instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor 

karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Pada dasarnya, 

terdapat dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham yaitu berupa: 

1) Dividend, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen biasanya diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang 

saham dalam RUPS. 

2) Capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. 

Umumnya dilakukan oleh investor yang ingin mengejar keuntungan 

dalam jangka pendek, misalnya dengan membeli saham pada pagi hari 

dan menjualnya pada siang hari.  
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2. Obligasi, surat bukti utang jangka menengah hingga jangka panjang yang 

dapat dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk 

membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok 

utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. 

3. Sekuritas di Pasar Derivatif, merupakan kontrak finansial antara dua atau 

lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual 

assets/commodities yang diperdagangkan pada harga dan waktu yang telah 

disepakati bersama antara pihak pembeli dan pihak penjual. 

4. Reksadana, merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor, 

khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu 

serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Secara umum 

reksa dana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari investor dan selanjutnya diinvestasikan melalui 

portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan adanya reksadana diharapkan 

dapat meningkatkan peran investor lokal untuk berinvestasi di pasar modal 

Indonesia. 

 

 2.1.4 Saham 

 2.1.4.1 Pengertian Saham 

Anoraga dan Pakarti (2003), mendefinisikan saham sebagai surat 

berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan baik secara individu maupun 

institusi dalam suatu perusahaan. Menurut Siamat (2005), saham merupakan 

surat tanda kepemilikan atau bagian modal yang ditanamkan pada suatu 
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perusahaan. Saham dapat diartikan sebagai suatu bukti yang menyatakan 

kepemilikan atas sejumlah modal yang disetorkan oleh seseorang (individu/badan 

usaha) pada suatu  perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek.   

 

 2.1.4.2  Teknik Penilaian Saham 

 1. Analisis Fundamental, dapat dilakukan dengan menilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa datang, yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan top down yaitu melihat 

dari sisi perekonomian negara yang akan menjadi tujuan investasi, jenis 

industri, dan perusahaan dalam industri tersebut yang dinilai memiliki 

prospek yang baik. (Tandelilin, 2010).  

2. Analisis  Teknikal, adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan 

harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data 

historis (Tandelilin, 2010). Pendekatan dengan menggunakan analisis 

teknikal juga lebih menekankan pada dimensi psikologi (tingkah laku) 

pasar, sehingga dapat mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di 

masa yang akan datang berdasarkan trend harga saham tersebut. 
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2.1.4.3 Jenis Saham 

1.       Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah sertifikat yang menyatakan dan menunjukkan  

kepemilikan suatu perusahaan dan merupakan jenis sekuritas yang paling 

dikenal oleh masyarakat Indonesia.  Saham biasa memiliki karakteristik 

sebagai berikut: pemilik saham biasa mempunyai hak suara proporsional 

pada berbagai keputusan dalam RUPS dan memiliki hak klaim atas 

penghasilan selama perusahaan mendapatkan keuntungan (Siamat, 2005). 

2.       Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan satu jenis sekuritas yang berbeda dengan 

saham biasa,  hal tersebut karena  saham preferen sebenarnya merupakan 

saham yang mempunyai karakteristik gabungan antara saham biasa dan 

obligasi. Saham preferen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pemilik 

saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dapat 

mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pencalonan pengurus, dan 

pembagian dividen kepada pemilik saham preferen lebih didahulukan 

sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa dan biasanya 

dibayarkan dalam jumlah tetap dari waktu ke waktu (Siamat, 2005). 

 

 2.1.5  Indeks Harga Saham 

Informasi mengenai kinerja pasar modal tidak terlepas dari indeks harga 

saham yang digunakan untuk mengetahui pergerakan (naik atau turun)  saham-

saham di pasar. Anoraga dan Pakarti (2003), menyebutkan bahwa secara 

sederhana indeks harga saham merupakan suatu angka yang digunakan untuk 
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membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu guna melihat 

apakah harga saham tersebut mengalami penurunan atau kenaikan dibandingkan 

dengan  waktu tertentu.  Menurut Bursa Efek Indonesia (2010), indeks harga 

saham adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dan 

merupakan pedoman bagi investor untuk melakukan keputusan investasi, saat ini 

terdapat sebelas jenis indeks yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu:    

1. Indeks Harga Saham Gabungan, meggunakan semua perusahaan tercatat 

(emiten) sebagai komponen perhitungan indeks. 

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk 

dalam masing-masing sektor dan merupakan sub sektor dari IHSG. 

Sekarang ini, terdapat 10 sektor di Bursa Efek Indonesia yaitu: 

1) Sektor Pertanian (Agriculture) 

2) Sektor Pertambangan (Mining) 

3) Sektor Industri Dasar dan Kimia (Basic-ind) 

4) Sektor Aneka Industri (Misc-ind) 

5) Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) 

6) Sektor Properti dan Real Estate (Property) 

7) Sektor Transportasi dan Infrastruktur (Infrastructure) 

8) Sektor Keuangan (Finance) 

9) Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi (Trade) 

10) Sektor Manufaktur (Manufacture) 

3. Indeks Individual, yaitu indeks saham masing-masing perusahaan tercatat. 
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4. Jakarta Islamic Index (JII), yaitu 30 saham tercatat yang masuk dalam 

kategori syariah Islam dan termasuk saham yang memiliki kapitalisasi besar 

dan likuiditas tinggi. 

5. Indeks LQ45, yaitu 45 saham yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

likuiditas (jumlah hari perdagangan, frekuensi) dan kapitalisasi pasar yang 

tinggi dengan review yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

6. Indeks Kompas 100, yaitu 100 saham yang terpilih berdasarkan 

pertimbangan likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja fundamental dari 

saham-saham tersebut. 

7. Indeks Bisnis-27, menggunakan 27 saham dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan merupakan indeks hasil kerjasama PT. Bursa Efek Indonesia 

dengan Harian Bisnis Indonesia. 

8. Indeks Pefindo 25, mengunakan 25 saham yang dipilih dan merupakan 

kerjasama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating 

PEFINDO. Indeks ini didirikan dengan maksud memberikan tambahan 

informasi bagi investor khususnya yang ingin melakukan investasi dalam 

skala kecil dan menengah (Small Medium Enterprise). 

9. Indeks Sri-Kehati, terdiri dari 25 saham yang terpilih. Indeks ini merupakan 

kerjasama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keaekaragaman 

Hayati Indonesia (Kehati). Sri merupakan kepanjangan dari Sustainable and 

Responsible Investment, didirikan dengan maksud memberikan benchmark 

indeks baru yang secara khusus memuat saham-saham yang memiliki 

kinerja baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, dan memiliki kesadaran 

akan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik.   
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10. Indeks Papan Utama, menggunakan saham-saham yang masuk dalam 

kriteria papan utama yaitu emiten yang mempunyai ukuran yang besar dan 

kinerja yang baik. 

11. Indeks Papan Pengembangan, sebelum masuk dalam indeks papan utama 

saham-saham tersebut terlebih dahulu masuk dalam indeks papan 

pengembangan. 

 

 2.1.5.1 Indeks Harga Saham Gabungan  

Indeks Harga Saham Gabungan atau Composite Stock Price Index 

merupakan indikator yang mencerminkan perkembangan kondisi pasar modal di 

Indonesia  yang ditunjukkan melalui rangkaian informasi historis pergerakan 

harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai pada waktu 

tertentu, indeks harga saham tersebut biasanya disajikan pada setiap hari 

perdagangan berdasarkan harga penutupan pada hari tersebut.  

Terdapat dua metode perhitungan yang digunakan untuk  menghitung 

indeks harga saham gabungan (Sunariyah, 2011): 

1. Metode rata-rata (Average Method) 

Suatu metode dimana harga pasar saham-saham yang dimasukkan dalam 

perhitungan indeks dijumlah kemudian dibagi dengan suatu faktor 

tertentu,dengan rumus sebagai berikut: 

         IHSG =                          
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Dimana:   IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan 

           Ps       = Harga pasar saham 

   = Harga dasar saham 

 

2. Metode rata-rata tertimbang (Weighted Average Method) 

Merupakan suatu metode dimana jumlah saham yang dikeluarkan digunakan 

sebagai pembobotan disamping harga pasar saham-saham dan harga dasar 

saham, terdapat dua pendapat yang mengemukakan metode ini yaitu: 

1) Paasche 

Metode ini menggunakan perbandingan nilai  kapitalisasi pasar seluruh 

saham dengan nilai dasar seluruh saham yang terdapat pada suatu indeks. 

Sehingga semakin besar nilai kapitalisasi suatu saham, maka akan 

memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi perubahan pada harga 

saham yang bersangkutan. Dengan rumus sebagai berikut: 

IHSG =  

                   

   Dimana: IHSG = Indeks Harga Saham Gabunngan 

       Ps   = Harga pasar saham 

       Ss  = Jumlah saham yang dikeluarkan  

       Pbase = Harga dasar saham 
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2) Laspeyres 

Metode ini menggunakan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar 

dan nilainya tidak berubah selamanya walaupun terdapat pengeluaran 

saham baru, dengan rumus sebagai berikut: 

IHSG =  

               

  Dimana: IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan 

      Ps   =  Harga pasar saham 

      So      = Jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar 

      Pbase  = Harga dasar saham 

 

2.1.6 Tingkat Suku Bunga 

Menurut Delong dan Olney (2006), tingkat suku bunga adalah “The price, 

measured in percent per year, paid for borrowing money. Conversely, the return 

earned by saving”. Dornbusch, Fischer dan Startz (2008), tingkat suku bunga 

merupakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain dengan 

perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam persentase. Dengan kata 

lain dapat diartikan, suku bunga merupakan harga yang dibayar oleh peminjam 

dana atas sejumlah modal yang dipinjam atau dapat dikatakan merupakan 

pengembalian atas sejumlah investasi.   

Keynes dalam Octavia (2007), mengemukakan bahwa tingkat suku bunga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang (pasar uang), apabila mengalami 
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perubahan maka akan mendorong investor untuk melakukan investasi seperti 

contohnya pada surat berharga dimana ketika tingkat suku bunga naik akan 

menyebabkan surat berharga turun dan sebaliknya jika tingkat suku bunga turun 

maka akan meningkatkan surat berharga naik, sehingga memungkinkan 

pemegang surat berharga menderita keuntungan atau kerugian (capital gain atau 

loss).   

Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan 

suku bunga riil. Suku bunga nominal merupakan suku bunga yang terdapat pada 

nilai uang sedangkan suku bunga riil adalah suku bunga nominal yang telah 

dikurangi dengan inflasi.  

Meningkatnya tingkat suku bunga secara langsung akan meningkatkan 

beban bunga sehingga akan berdampak pada perusahaan yang mempunyai 

leverage yang tinggi. Kenaikan ini akan diikuti oleh naiknya harga bahan baku 

yang akan memperbesar biaya perusahaan sehingga akan menurunkan 

profitabilitas perusahaan  dan mengakibatkan dividen yang diterima investor 

menurun, sehingga menyebabkan perpindahan investasi oleh investor dan 

mengakibatkan turunnya harga saham (Sunariyah, 2011). Selain meningkatkan 

beban bunga, kenaikan tingkat suku bunga akan mendorong investor untuk 

mengalihkan dana yang dimiiki ke pasar uang yaitu deposito atau tabungan 

sehingga akan menyebabkan investor menjual saham yang dimiliki dan 

mengakibatkan jatuhnya harga saham dan menyebabkan indeks harga saham 

turun. Tingkat bunga yang tinggi akan memberikan signal negatif bagi harga 

saham. 
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 2.1.6.1 Sertifikat Bank Indonesia 

Bank Indonesia (2010), mendefinisikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai 

surat berharga dalam mata uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

sebagai pengakuan utang berjangka pendek yaitu 1 sampai 3 bulan dengan 

menggunakan sistem diskonto.  

SBI diterbitkan dengan jangka waktu maksimum 12 bulan, akan tetapi 

saat ini Bank Indonesia menerbitkan SBI untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan dan 

diterbitkan tanpa warkat (scripless). Lelang SBI dilakukan pada setiap hari Rabu 

sore dengan peserta terdiri dari bank umum dan money broker yang ditunjuk oleh 

BI dengan maksud untuk menjaga likuiditas perekonomian. SBI dapat dimiliki 

oleh bank umum dan masyarakat, perbedaannya adalah bank umum dapat 

membeli di pasar perdana dan masyarakat hanya bisa membeli di pasar sekunder.  

Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen kebijakan 

moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, 

ketika kenaikan harga barang-barang sudah mulai terasa cukup tinggi maka Bank 

Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga SBI untuk meredam laju inflasi. 

Hal ini karena banyaknya jumlah uang beredar yang ada di masyarakat akan 

meningkatkan permintaan barang sehingga terjadi inflasi.  

 

 2.1.7 Harga Minyak Dunia 

Di era industrialisasi seperti sekarang ini, minyak bumi merupakan salah 

satu komoditas yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
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produksi. Selain untuk produksi, minyak juga dibutuhkan untuk konsumsi pribadi 

sebagai bahan bakar kendaraan sehingga meningkatnya harga minyak tidak 

menyebabkan konsumsi akan minyak menurun setiap tahunnya. Pergerakan 

harga minyak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian 

suatu negara karena besar atau kecilnya pengaruh perubahan harga tersebut 

tergantung dari fundamental suatu negara (Praksoso, 2009).  Ia juga memaparkan 

bahwa  bila suatu negara merupakan eksportir minyak, kenaikan harga minyak 

akan berdampak positif bagi perekonomian negara tersebut, sedangkan bila suatu 

negara merupakan net importir kenaikan harga minyak tersebut akan berdampak 

negatif bagi perekonomian karena akan menyebabkan inflasi.   

Menurut Boediono (2009), di Indonesia sekarang ini sedang mengalami 

commodity super cycle karena kenaikan harga komoditas seperti minyak yang 

kita alami sekarang merupakan akibat pertumbuhan permintaan yang lebih cepat 

daripada penawaran yang terjadi secara global selama dua dasawarsa terakhir. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa permintaan minyak yang meningkat 

cukup tajam tidak diimbangi oleh peningkatan pasokan minyak. Permintaan 

minyak dapat dipicu oleh dua hal, pertama karena permintaan akan tambahan 

stock untuk berjaga-jaga karena meningkatnya ketidakpastian penawaran yang 

dipicu oleh hal-hal seperti bencana alam dan situasi politik. Kedua, permintaan 

energi timbul karena merupakan salah satu objek spekulasi.  

Minyak merupakan salah satu indikator makroekonomi yang digunakan 

karena permintaan energi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

yang pesat di negara berkembang khusunya pada beberapa tahun terakhir. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi dan sekaligus akan 
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meningkatkan penghasilan penduduk yang mengakibatkan permintaan energi 

dalam hal ini minyak mengalami kenaikan.  

Harga minyak dunia diukur melalui harga spot pasar minyak dunia, pada 

umumnnya yang digunakan sebagai standar adalah minyak jenis West Texas 

Intermediate (WTI). Minyak mentah jenis WTI atau yang dikenal dengan Texas 

light sweet crude oil memiliki ciri-ciri: light (low density) dan sweet (low sulfur) 

sehingga minyak jenis ini digunakan sebagai patokan dalam harga minyak dunia 

dan mendasari kontrak berjangka minyak di New York Merchantile Exchange 

atau NYMEX (www.en.wikipedia.org).  

Menurut Basher dan Sadorsky dalam Prakoso (2009), kenaikan harga 

minyak yang merupakan bahan baku produksi akan menyebabkan kenaikan harga 

input dalam produksi yang berarti kenaikan dalam cost of production, kenaikan 

tersebut akan mengurangi cash flow dari perusahaan yang akan berdampak pada 

harga saham suatu perusahaan. Selain itu, harga minyak merupakan indikator 

inflasi, sehingga saat harga minyak naik tingkat suku bunga akan ikut meningkat. 

Peningkatan tingkat suku bunga tersebut membuat bonds dan deposito terlihat 

lebih menarik daripada saham dan juga risiko deposito dan bonds lebih kecil 

daripada saham. Perpindahan dari pasar modal kepada deposito dan bonds dapat 

membuat suatu pasar kehilangan daya tariknya dan pada akhirnya seluruh saham 

mengalami penurunan.  
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2.1.8 Harga Emas Dunia 

Emas merupakan jenis logam mulia yang paling banyak diminati investor 

untuk investasi, karena digunakan sebagai sarana lindung nilai dari gejolak 

ekonomi dan politik  seperti inflasi dan depresiasi mata uang. Menurut 

Wikipedia, di bursa komoditas dunia sejak tahun 1919 harga emas yang dipakai 

adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas di London yaitu  London Gold 

Fixing.  Emas diperdagangkan berdasarkan harga spot yang berasal dari over the 

counter perdagangan emas di pasar seluruh dunia. Penentuan harga emas 

dilakukan dua kali yaitu pada siang hari dan sore hari,  umumnya yang dijadikan 

sebagai patokan nilai kontrak emas di seluruh dunia adalah harga penutupan pada 

sore hari dalam US dollar. 

Banyaknya permintaan di pasar terhadap emas dibandingkan dengan 

penawaran (jumlah emas) yang ada menyebabkan harga emas mengalami 

kenaikan dan dipastikan tidak akan turun karena emas merupakan jenis investasi 

yang cenderung risk free. Menurut Widjaja, dkk (2008) memaparkan bahwa 

harga emas berkorelasi positif  dan kuat dengan tingkat suku bunga, tingkat 

pengembalian obligasi dan terhadap US dollar. Selain itu dikatakan, emas 

memiliki kinerja outperformed dibandingkan dengan jenis investasi lainnya pada 

saat melakukan penyesuaian terhadap gejolak inflasi, hal ini dikarenakan emas 

merupakan alat proteksi dalam jangka panjang yang memiliki tingkat risiko 

paling kecil dibandingkan bentuk investasi lainnya. Roberts dalam Witjaksono 

(2010), mengatakan kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk 

memilih berinvestasi pada emas dibandingkan di pasar modal karena dengan 
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risiko yang lebih rendah, emas dapat memberikan imbal hasil yang baik dengan 

kenaikan harganya.  

 

 2.1.9 Straits Time Index 

Straits Time Index merupakan indeks pasar saham yang terdapat  di Bursa 

Efek Singapura (Singapore Stock Exchange) dan digunakan sebagai indikator 

perdagangan pasar modal di negara tersebut. Straits Time Index pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1966 dan pada tahun 1998 mengalami pergantian nama 

dari Singapore Straits Time Industrial Index (STII) menjadi Straits Time Index 

(STI). STI kembali diubah dan diperkenalkan kembali sebagai bagian dari 

kemitraan antara Singapore Press Holdings (SPH), Singapore Exchange (SGX) 

dan FTSE Group (FTSE) pada 9 Januari 2008 dengan base value sebesar 

3344,53. STI terdiri dari 30 perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar 

yang menduduki peringkat teratas di Bursa Singapura (www.en.wikipedia.org).  

Seiring dengan perkembangan pasar modal di negara berkembang seperti 

Indonesia, kesempatan investor asing untuk menginvestasikan dananya menjadi 

semakin terbuka khususnya setelah diperbolehkannya investor asing menguasai 

saham-saham yang tercatat di bursa, hal ini menyebabkan adanya keterkaitan 

pasar modal di Indonesia dengan pasar modal negara lain. Tandelilin (2010), 

mengatakan fenomena seperti ini akan mendorong berkembangnya pola investasi 

secara internasional atau diversifikasi internasional. Manfaat dari pola investasi 

seperti ini adalah investor dapat berharap untuk memperoleh kombinasi risiko 

dan return yang lebih baik. Setyasmoro (2009), juga mengemukakan bahwa salah 
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satu karakteristik yang dimiliki investor asing khususnya adalah kegemaran 

dalam diversifikasi portofolio, hal ini dilakukan untuk menyebarkan risiko yang 

mungkin terjadi sehingga investor akan menanamkan modalnya pada seluruh 

bursa-bursa di dunia. Hal tersebut yang mengakibatkan antara bursa-bursa di 

dunia mempunyai keterkaitan secara global. Pergerakan harga saham tersebut 

akan saling mempengaruhi khususnya bursa dari negara-negara yang berdekatan 

khususnya Singapura dengan jumlah investor asing terbesar di pasar modal 

Indonesia.  

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pasar modal telah banyak dilakukan baik di dalam 

maupun di luar negeri, meskipun menggunakan pendekatan variabel makro 

ekonomi yang relatif hampir sama, akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada periode waktu yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan periode lima tahun terakhir sehingga diharapkan mampu 

menjelaskan situasi terkini yang terjadi di pasar modal. Oleh karena penelitian ini 

mengacu pada penelitian sebelumnya, maka  beberapa ringkasan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut. 

Octavia (2007), menguji pengaruh tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar 

rupiah/US$ terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia. Pengujian menggunakan metode regresi dengan persamaan kuadrat 

terkecil (Ordinary Least Square) dan periode penelitian yang digunakan dari 

tahun 2003-2005, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah/US$ 
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memiliki pengaruh positif terhadap IHSG dan tingkat suku bunga SBI memiliki 

pengaruh negatif terhadap IHSG.  

Gultom (2007), melakukan penelitian mengenai pengaruh nilai tukar 

rupiah/US$, tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi dan indeks saham Singapura 

(SSI) terhadap IHSG pada periode 2004-2006. Dengan menggunakan metode 

regresi OLS dan tingkat kepercayaan yang digunakan 99%, hasilnya 

menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah/US$ memiliki pengaruh negatif terhadap 

IHSG, tingkat inflasi memiliki pengaruh positif terhadap IHSG, tingkat suku 

bunga SBI memiliki pengaruh negatif terhadap IHSG dan SSI memiliki pengaruh 

positif terhadap IHSG.  

Prakoso (2009), dalam penelitiannya menguji apakah terdapat pengaruh 

pergerakan harga minyak dunia dan exchange rate terhadap pergerakan return 

dari industri pertambangan dan consumer goods. Dengan menggunakan metode 

Vector Auto Regressive (VAR), hasilnya menunjukkan bahwa pergerakan harga 

minyak dunia dan kurs tidak memiliki hubungan dan tidak memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap industri tersebut. 

Widjaja, dkk (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

market return dan beberapa indikator makroekonomi (inflasi, tingkat suku bunga 

SBI, kurs harga emas, dan JUB) terhadap return saham sektor consumer goods, 

pengujian menggunakan metode regresi berganda dengan OLS menyimpulkan 

bahwa market return mempunyai pengaruh positif terhadap return saham 

consumer goods sedangkan variabel makroekonomi yang digunakan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham sektor tersebut. 
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Witjaksono (2010),  melakukan penelitian mengenai pengaruh beberapa 

bursa regional, variabel makro, dan harga komoditas terhadap IHSG. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa harga komoditas minyak dan emas dunia 

memberikan pengaruh positif terhadap IHSG, sedangkan untuk bursa regional 

dengan menggunakan indeks Nikkei 225 dan indeks Dow Jones, hasil penelitian 

juga menunjukkan pengaruh positif terhadap IHSG. Untuk variabel 

makroekonomi yang digunakan, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

negatif antara tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar terhadap IHSG.   

Lenny dan Handoyo (2008), menggunakan data periode Januari 2006-Juni 

2008 dengan metode  t-test dan ANOVA, menyimpulkan bahwa harga minyak 

dunia memiliki pengaruh positif terhadap IHSG, tingkat suku bunga SBI 

memiliki pengaruh negatif terhadap IHSG, sedangkan kurs rupiah/US$ tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Penelitian Metode Hasil 

Anna 

Octavia 

(2007) 

“Analisis Pengaruh 

Nilai Tukar 

Rupiah/US$ dan 

Tingkat Suku Bunga 

SBI terhadap IHSG” 

Nilai tukar 

Rupiah/US$ dan 

Tingkat suku bunga 

SBI 

Metode regresi 

berganda 

dengan OLS 

Nilai tukar rupiah 

/US$ memiliki 

pengaruh positif 

terhadap IHSG.  

SBI memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap IHSG. 

Romauli 

Gultom 

(2007) 

“Analisis Determinan 

Indeks Harga Saham 

Gabungan di BEJ” 

Nilai tukar rupiah, 

SBI, inflasi, indeks  

saham Singapura 

Metode regresi 

berganda 

dengan OLS 

Nilai tukar dan SBI  

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

IHSG. 

Inflasi dan SSI 

memiliki pengaruh 

positif tehadap 

IHSG. 

 

 

Aldy 

Prakoso 

(2009) 

 

 

“Analisis Pengaruh 

Pergerakan Harga 

Minyak  Dunia & Nilai 

Tukar Rupiah/US$ 

terhadap Pergerakan 

Return Industri 

Pertambangan” 

Harga minyak dunia 

& nilai tukar 

rupiah/US$ 

 

 

 

Metode Vector 

Auto 

Regressive 

 

 

 

Pergerakan harga 

minyak dunia dan 

nilai tukar tidak 

memiliki hubungan 

& kontribusi 

signifikan terhadap 

return industri tsb. 
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Nama Judul Variabel Penelitian Model Hasil 

Widjaja, 

dkk 

 (2008) 

“Pengaruh Imbal 

Hasil Pasar Saham 

dan Beberapa 

Indikator 

Makroekonomi 

terhadap Imbal Hasil 

Saham Perusahaan 

Sektor Barang 

Konsumsi” 

Return pasar, Inflasi, 

Tingkat Suku Bunga 

SBI, Nilai Tukar, 

Harga Emas, JUB 

Metode regresi 

berganda 

dengan OLS 

Inflasi, SBI, kurs, 

harga emas, JUB 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap return 

saham sektor 

barang konsumsi. 

Market retrun 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

return saham sektor 

barang konsumsi 

 

 

Ardian 

Witjaksono 

(2010) 

 

“Analisis Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga 

SBI, Kurs, Harga 

Minyak Dunia, Harga 

Emas Dunia, Indeks 

Dow Jones dan Indeks 

Nikkei 225 terhadap 

IHSG” 

SBI, Kurs, Harga 

Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia, 

Indeks Dow Jones, 

dan Indeks Nikkei 

225 

Metode regresi 

berganda 

SBI dan kurs 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

IHSG. 

Harga minyak, 

harga emas, indeks 

Nikkei dan DJI 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

IHSG. 

 

Lenny & 

Handoyo 

(2008) 

 

“Pengaruh Harga 

Minyak Dunia, Tingkat 

Suku Bunga SBI, dan 

Kurs terhadap IHSG” 

 

Harga minyak dunia, 

SBI, dan kurs 

 

T-test dan 

ANOVA 

 

Harga minyak dunia 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

IHSG.  

SBI memiliki 

pengaruh negatif 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, terdapat 4 (empat) variabel yang diduga 

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

Indonesia. Adapun variabel yang diprediksikan memiliki pengaruh terhadap 

IHSG adalah variabel tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas 

dunia, dan indeks saham Singapura atau yang lebih dikenal dengan Straits Time 

Index (STI). 

Berdasakan uraian diatas, hubungan masing-masing variabel independen 

adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap IHSG 

Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai salah satu 

kebijakan dalam mengendalikan inflasi. Apabila inflasi di Indonesia dianggap 

tinggi, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga SBI untuk menyerap 

jumlah uang beredar di masyarakat, seperti diketahui tingginya jumlah uang 

beredar di masyarakat akan menyebabkan tingginya permintaan akan barang 

sehingga harga barang akan mengalami kenaikan. Perubahan tingkat suku 

terhadap IHSG. 

Kurs tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 
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bunga SBI akan memberikan dampak terhadap pasar modal karena kenaikan 

tingkat suku bunga akan meningkatkan beban perusahaan yang selanjutnya 

berdampak pada harga saham. Kenaikan  tersebut juga akan mendorong 

investor untuk mengalihkan dananya ke pasar uang, sehingga akan 

menyebabkan turunnya minat investor berinvestasi pada pasar modal atau 

bursa efek yang selanjutnya akan menyebabkan turunnya harga saham dan 

otomatis menyebabkan turunnya indeks harga saham.  

2. Hubungan Harga Minyak Dunia terhadap IHSG 

Kenaikan harga minyak mentah dunia sebagai bahan utama produksi akan 

menyebabkan kenaikan pada cost of  production sehingga akan menyebabkan 

profit margin yang diterima perusahaan mengalami penurunan, penurunan ini 

akan diikuti oleh penurunan return perusahaan sehingga akan berpengaruh 

terhadap harga saham. Dalam menilai kinerja perusahaan dapat tercermin 

melalui harga saham dimana apabila harga saham tersebut tinggi maka 

perusahaan akan banyak diminati oleh investor dan sebaliknya apabila harga 

saham jatuh maka investor akan melakukan aksi jual. Hal ini akan berdampak 

pada pergerakan indeks saham di bursa. 

3. Hubungan Harga Emas Dunia terhadap IHSG 

Emas merupakan alternatif pilihan investasi selain pada pasar uang dan pasar 

modal karena selain harga emas yang cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun, salah satu kelebihan investasi dalam emas adalah risiko investasi yang 

lebih kecil dibandingkan instrumen investasi lainnya sehingga menarik minat 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk menaruh uang yang dimiliki 

dengan membeli emas daripada berinvestasi pada pasar modal. 
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4. Hubungan Straits Time Index terhadap IHSG 

Sebagai salah satu investor dengan jumlah terbesar di Indonesia, pasar modal 

di Singapura yang tercermin melalui indeks saham Singapura secara langsung 

maupun tidak langsung mempunyai hubungan dengan pasar modal di 

Indonesia, hal ini terlihat dengan pergerakan Straits Time Index yang searah 

dengan pergerakan IHSG. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan 

antara satu bursa dengan bursa lainnya, khususnya pada bursa negara yang 

berdekatan. Misalnya kenaikan yang terjadi di bursa Singapura akan diikuti 

oleh kenaikan pada bursa di Jepang, Taiwan, Hongkong, dan Indonesia. 

Hubungan tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia 

dan Straits Time Index seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

   

 

   

 

 

 

 

Tingkat Suku Bunga SBI 

                     

Indeks Harga 
SahamGabungan 

(IHSG) 

 

Harga Minyak Dunia 

Harga Emas Dunia 

Straits Time Index 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho: Tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di

   Bursa Efek Indonesia. 

Ha:  Tingkat suku bunga SBI  berpengaruh signifikan terhadap IHSG di

   Bursa Efek Indonesia.     

2. Hipotesis 2 

Ho: Harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap  IHSG  di

  Bursa Efek Indonesia. 

Ha: Harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG di  

  Bursa Efek Indonesia. 

3. Hipotesis 3 

Ho: Harga emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di  Bursa

  Efek Indonesia. 

Ha: Harga emas dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa  Efek

  Indonesia. 
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4. Hipotesis 4 

Ho: Straits Time Index tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa

  Efek Indonesia. 

Ha: Straits Time Index berpengaruh signifikan terhadap  IHSG  di Bursa Efek

  Indonesia. 

5. Hipotesis 5 

Ho: Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan

   Straits Time Index secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

   terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

Ha: Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan

   Straits Time Index secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

   IHSG   di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek  penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar 

(listing) di Bursa Efek Indonesia atau  lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG).  

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dilakukan dengan analisis data 

menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya ingin mengetahui apakah tingkat suku bunga SBI, harga minyak 

dunia,  harga emas dunia dan Straits Time Index memiliki pengaruh signifikan 

terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari sumber tertentu dan data yang relevan dari berbagai literatur. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah tingkat suku bunga SBI, harga 

minyak dunia, harga emas dunia dan indeks harga saham dari bursa regional 

terdekat. Indeks yang digunakan adalah indeks pada Bursa Efek Indonesia dan 

Singapura. Data sekunder yang  digunakan adalah data harga setiap bulan periode 

Januari 2005-Mei 2010. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data time 

ANALISIS PENGARUH..., Nimas Ayu Anindya Kirana, Ma.-IBS, 2011



series yaitu data yang dikumpulkan runtut waktu dan selama kurun waktu 

tertentu. 

 

 3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengumpulan sampel pada penelitian ini berupa purposive 

sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu 

(Sekaran,2006). Kriteria sampel yang digunakan adalah seluruh saham yang 

tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang biasanya dikenal dengan indeks harga 

saham gabungan (IHSG).  Harga saham yang dipakai pada penelitian ini adalah 

harga saham penutupan akhir bulan (closing price at the end of the month) 

periode Januari 2005-Mei 2010 sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil 

yang akurat.  

 

 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data tersebut sudah 

tersedia dan dapat diperoleh melalui situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id)  

untuk data tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI), www.indexmundi.com 

untuk harga minyak dunia (West Texas Intermediate), dan www.goldfixing.com 

untuk harga emas dunia dan www.finance.yahoo.com untuk Straits Time Index 

dan IHSG. 
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3.3 Metode Analisis Data 

 3.3.1 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

(multiple regression analysis). Analisis ini digunakan untuk melihat arah 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen 

apakah berhubungan positif atau negatif. Melalui analisis ini dapat diprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan (Priyatno, 2008).  

 

 3.3.2 Variabel Penelitian 

 1.   Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dimana IHSG merupakan indeks yang diperoleh dari seluruh 

saham yang tercatat di BEI dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran indeks 

menggunakan satuan poin, dengan data yang digunakan adalah data IHSG setiap 

akhir bulan periode Januari 2005– Mei 2010. 

 2. Variabel bebas (independent variable) 

  Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas, yaitu : 

        1) Tingkat suku bunga SBI 

Tingkat suku bunga SBI adalah tingkat keuntungan atas investasi berupa 

sertifikat bank Indonesia. Pengukuran yang digunakan adalah satuan 

persentase dan data yang diambil adalah tingkat suku bunga SBI pada 

setiap akhir bulan periode Januari 2005–Mei 2010. 
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  2) Harga Minyak Dunia 

Harga minyak dunia adalah harga spot yang terbentuk dari penawaran dan 

permintaan. Pada penelitian ini harga minyak yang digunakan adalah 

West Texas Intermediate yang digunakan sebagai standar internasional. 

Data yang digunakan adalah data setiap akhir bulan periode Januari 2005–

Mei 2010. 

        3) Harga Emas Dunia 

Harga emas dunia adalah harga spot yang terbentuk dari penawaran dan 

permintaan di pasar emas London. Harga emas yang digunakan adalah 

harga emas penutupan pada sore hari dengan rata-rata harga emas bulanan 

selama periode Januari 2005–Mei 2010. 

       4) Straits Time Index 

Straits Time Indeks merupakan indeks yang dapat digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur kinerja perusahaan di Singapura. STI terdiri 

dari 30 perusahaan besar yang aktif dan terdaftar pada Singapore Stock 

Exchange. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data setiap 

akhir bulan pada periode Januari 2005-Mei 2010. 

 

 3.4 Teknik Pengolahan Data  

 3.4.1  Uji Asumsi Klasik 

       1.   Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008). Pengujian ini dapat dilakukan 
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dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf 

signifikansi 0,05. Data terdistribusi dengan normal jika signifikansi lebih besar 

dari 5% atau 0,05.  

Untuk membuktikan apakah data terdistribusi dengan normal, pengujian 

normalitas juga dapat dilihat melalui normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Menurut Ghozali 

(2009) dasar pengambilan  keputusan normal P-P Plot adalah sebagai berikut:  

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

      2.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2009). Apabila terjadi 

autokorelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. 

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak terdapat autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

Statistik d Durbin Watson dapat digambarkan sebagai berikut:

  

                                     Gambar 3.1 

Statistik d Durbin Watson 

 

          

                                   Daerah                                                         Daerah           

  Keragu -                         Tidak ada                       Keragu-         

          Bukti                Raguan                   autokorelasi                    raguan        Bukti 

                           Autokorelasi                                                                                                    Autokorelasi 

          Positif                                                                                                              Negativ 

    0           dL          dU     2                4-dU      4-dL             4 

 

       3.  Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2008), uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam 

model regresi. Hubungan linier antar variabel independen tersebut akan 
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menimbulkan korelasi yang kuat antar beberapa variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau 

dapat dikatakan tidak terjadi persoalan multikolinearitas.  

 Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar 

dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah (Ghozali, 2009). 

 

 4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji atau melihat adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Model regresi yang baik adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas.  

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel 

independen. 

Menurut Ghozali (2009), kesimpulan terjadinya heterokedastisitas atau 

tidak dapat diambil dengan kriteria: jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi heterokedastisitas dan 

sebaliknya jika variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen maka tidak terjadi heterokedatisitas. 
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3.4.2  Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel 

independen (tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, 

Straits Time Index) terhadap variabel dependen (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.  

Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel independen terhadap 

variable dependen maka, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda (multiple regression analysis) dengan persamaan model sebagai 

berikut: 

IHSG = α + b1SBI + b2MINYAK + b3EMAS + b4STI + ε 

Dimana: 

• IHSG      =  Indeks Harga Saham Gabungan  

• α       =  Konstanta  

• SBI            =  Tingkat suku bunga SBI 

• MINYAK =  Harga Minyak Dunia 

• EMAS       =  Harga Emas Dunia 

• STI       =  Straits Time Index 

• b1, bn       =  Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

• ε       =  Disturbance error (faktor pengganggu) 

 

3.4.3  Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 
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dependen (Priyatno, 2008). Interval nilai R² adalah 0 sampai dengan 1, jika nilai 

interval R² adalah sama dengan 0 maka tidak ada persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Sebaliknya, jika R² 

sama dengan 1 maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sempurna. 

 

3.4.4  Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan di atas dengan menggunakan alat bantu Statistic Package for Social 

Science 17.0 (SPSS 17.0).  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Straits Time 

Index terhadap IHSG. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 0,05 (5%).   

  Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujian Hipotesis 1 dengan uji t, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen tingkat suku bunga SBI mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap IHSG pada Januari 2005– Mei 2010.  

2. Pengujian Hipotesis 2 dengan uji t, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen harga minyak dunia mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap IHSG pada Januari 2005– Mei 2010. 
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3. Pengujian Hipotesis 3 dengan uji t, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen harga emas dunia mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap IHSG pada Januari 2005– Mei 2010. 

4. Pengujian Hipotesis 4 dengan uji t, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen Straits Time Index mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap IHSG pada Januari 2005– Mei 2010. 

5. Pengujian Hipotesis 5 dengan uji F, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen tingkat suku bunga SBI, harga minyak 

dunia, harga emas dunia, dan Straits time index secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG pada Januari 2005– Mei 2010. 

 

 3.4.4.1 Uji t (Uji secara parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel 

independen yaitu tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, 

dan STI tehadap IHSG di BEI pada Januari 2005- Mei 2010. 

 Tahap-tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

Ho1:  Tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

     IHSG. 

Ha1:  Tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

Ho2:  Harga minyak dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

     IHSG. 

Ha2:  Harga minyak dunia berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 
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Ho3:  Harga emas dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

Ha3:  Harga emas dunia berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

Ho4:  Straits Time Index tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

Ha4:  Straits Time Index berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah α = 5% 

3. Menentukan t hitung 

4. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dapat dicari menggunakan α = 5% dengan degree of 

freedom (df) yaitu n-k-1 dengan n adalah jumlah data dan k  adalah jumlah 

variabel independen. 

5. Kriteria pengujian 

• Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi t > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi t < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

6. Membandingkan t hitung dan t tabel 

7. Membuat kesimpulan 
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3.4.4.2 Uji F (Uji secara simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Tahap-tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho:  Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, Straits

    Time Index tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG di

    Bursa Efek Indonesia. 

Ha:  Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, Straits

    Time Index berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG di  

    Bursa Efek Indonesia. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah α = 5%  

3. Menentukan F hitung 

4. Menentukan F tabel 

Tabel distribusi F dapat dicari menggunakan α = 5% dengan degree of 

freedom 1 (df1) yaitu k-1 dan degree of freedom 2 (df2) yaitu n-k-1 dengan n 

adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. 

5. Kriteria pengujian 

• Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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• Jika signifikansi F > 0.05, maka Ho diterima dan Ho ditolak 

• Jika signifikansi F < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

6. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

7. Membuat kesimpulan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 4.1.1 Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

 Pasar modal di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum 

kemerdekaan Indonesia tepatnya sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan 

berdirinya Vereniging voor de Effetehadel di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 

Desember 1921. Tujuan pemerintah kolonial Belanda mendirikan pasar modal 

pada waktu itu adalah untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha 

perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Melihat 

perkembangan bursa efek di Jakarta, maka pemerintah kolonial Belanda  

mendirikan bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan diikuti oleh 

pendirian bursa efek Semarang pada tanggal  1 Agustus 1925. 

 Pada awal tahun 1939 terjadi isu politik di Eropa (Perang Dunia II) 

sehingga mempengaruhi perdagangan efek dan kegiatan pasar modal di 

Indonesia. Hal ini menyebabkan penutupan bursa Efek di Surabaya dan 

Semarang yang diikuti oleh penutupan bursa Efek di Jakarta pada tahun 1942. 

Penutupan tersebut menyebabkan terhentinya perdagangan efek di Indonesia 

untuk sementara waktu. 

 Setelah lahirnya kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia 

berusaha untuk mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia dengan 

mengeluarkan Undang-Undang darurat No. 13 tahun 1951 yang kemudian 
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ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bursa efek dibuka kembali pada 

tanggal 11 Juni 1952. Namun, hal tersebut hanya berlangsung hingga tahun 1958, 

akibat kondisi perekonomian yang kurang stabil dan tingginya inflasi pada saat 

itu menyebabkan iklim pasar modal semakin suram. 

 Pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengambil langkah-langkah 

perbaikan dengan menekan laju inflasi dan memperbaiki perekonomian nasional 

sehingga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Pada 10 

Agustus 1977, presiden Republik Indonesia membuka kembali pasar modal di 

Indonesia yang ditandai dengan go public-nya PT. Semen Cibinong. 

 Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cepat dan  

signifikan setelah pemerintah melakukan deregulasi pada akhir tahun 1987. 

Seiring dengan perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin ramai dan 

kompleks dengan kegiatan transaksi, emiten, dan volume perdagangan di Bursa 

Efek Jakarta, maka pada 22 Mei 1995 diterapkan sistem otomatis yang mampu 

memantau dengan segera pergerakan harga saham dan informasi lain secara 

akurat. Sistem tersebut dikenal dengan nama Jakarta Automated Trading System 

(JATS).   

 Pada 10 November 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 

8 tahun 1995 tentang pasar modal, pada tahun yang sama juga Bursa Paralel 

Indonesia melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya. Oleh karena semakin 

berkembangnya pasar modal di Indonesia, pada tahun 2002 Bursa Efek Jakarta 

mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading) sehingga 

memudahkan transaksi perdagangan.   
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 Bursa Efek Jakarta atau yang dikenal dengan nama Jakarta Stock 

Exchange (JSX) merupakan bursa efek yang terbesar di Indonesia. Sekuritas 

yang diperdagangkan adalah saham preferen, saham biasa, obligasi, dan hak. 

Bursa kedua terbesar setelah JSX adalah Bursa Efek Surabaya atau yang dikenal 

dengan Surabaya Stock Exchange (SSX). 

 Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melakukan 

penggabungan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang 

dikenal dengan Indonesia Stock Exchange.  

 

 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

 4.2.1 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  

Indeks Harga Saham Gabungan merupakan cerminan kegiatan pasar 

modal di Indonesia yang ditunjukkan melalui  pergerakan harga saham dari 

waktu ke waktu. Perubahan kondisi yang terjadi di pasar modal akan terlihat 

melalui pergerakan IHSG. Apabila pasar sedang bullish maka IHSG akan 

mengalami peningkatan dan sebaliknya ketika bearish maka IHSG akan 

mengalami penurunan. 

Selama periode pengamatan, IHSG pada umumnya mengalami 

peningkatan kecuali pada September 2008 lalu, IHSG mengalami penurunan 

yang cukup signifikan, hal tersebut disebabkan oleh krisis subprime mortgage 

yang terjadi di Amerika Serikat sehingga berimbas pada Negara-negara di 

seluruh dunia yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 
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2008, khususnya pada sektor pasar modal. Pada pertengahan tahun 2009 IHSG 

berhasil keluar melewati level 1.500 dan pada akhir tahun mencapai level 

2.534,36. Kenaikan IHSG ini,  terus berlangsung sampai pertengahan tahun 2010 

hingga akhirnya berada pada kisaran level 2.796,96. Peningkatan ini dapat dilihat 

melalui grafik pergerakan IHSG di bawah ini:  

Grafik 4.1 Pergerakan IHSG 

 

   Sumber: http://finance.yahoo.com/ diolah 

Dari grafik 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan 

situasi pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa iklim investasi di negara kita mulai membaik secara 

perlahan-lahan dengan kembalinya kepercayaan investor  untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia sehingga menyebabkan harga saham meningkat. 
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 4.2.2 Tingkat Suku Bunga SBI 

Tingkat suku bunga SBI merupakan tingkat suku bunga dari surat 

berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai surat pengakuan utang 

berjangka waktu pendek. SBI merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan kebijakan moneter. Pergerakan 

tingkat suku bunga SBI dari bulan Januari tahun 2005-Mei 2010 dapat dilihat 

melalui grafik di bawah ini: 

Grafik 4.2 Pergerakan SBI   

 

Sumber: http://www.bi.go.id diolah 

Dari grafik 4.2 di atas dapat terlihat bahwa tingkat suku bunga SBI 

selama periode pengamatan cenderung mengalami penurunan, hal ini 

mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi di Indonesia sudah mulai stabil. Dapat 

dilihat setelah akhir tahun 2005 SBI mengalami kenaikan yang signifikan hingga 

mencapai 12,75% dan pada tahun 2006 SBI mengalami penurunan secara berkala 
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yang berlangsung hingga akhir tahun 2007 sebesar 8%.  Pada tahun 2008, tingkat 

suku bunga SBI kembali mengalami kenaikan hingga 10,82%, hal ini karena 

terjadinya krisis global pada tahun tersebut menyebabkan inflasi di Indonesia  

sehingga Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus mengendalikan inflasi 

dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Pada tahun 2009 hingga saat ini, 

karena perekonomian yang lebih stabil maka tingkat suku bunga perlahan 

mengalami penurunan hingga berada pada tingkat 6,3%. 

 

4.2.3 Harga Minyak Dunia 

Harga minyak yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak jenis 

West Texas Intermediate karena minyak mentah (crude oil)  ini digunakan 

sebagai standar harga minyak di dunia. Minyak ini mempunyai kualitas yang baik 

dengan kadar belerang yang rendah yaitu hanya sekitar 0,24% yang mengandung 

sulfur. Untuk lebih jelasnya mengenai pergerakan harga minyak dunia dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 4.3 Pergerakan Harga Minyak Dunia 

 

              Sumber: http://www.indexmundi.com/ diolah  

Dari grafik 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa harga miyak dunia selama 

periode pengamatan cenderung mengalami peningkatan, penurunan yang cukup 

tajam hanya terjadi pada pertengahan tahun 2008 ke bulan Mei 2009 dimana 

yang awalnya berkisar antara $ 125,37/barel menjadi $59,12/barel. Pada Juni 

2009-Mei 2010, harga minyak dunia kembali mulai mengalami kenaikan hingga 

mencapai $84,5 yang disebabkan oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia 

sehingga permintaan akan minyak dunia mengalami kenaikan dengan penawaran 

yang dianggap tetap (ceteris paribus). 
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4.2.4 Harga Emas Dunia  

Harga emas yang digunakan pada penelitian ini adalah harga penutupan 

pada sore hari di pasar emas London. Untuk lebih jelasnya, pergerakan harga 

emas selama periode pengamatan dapat dilihat melalui grafik di bawah ini: 

            Grafik 4.4 Pergerakan Harga Emas Dunia 

 

       Sumber: http://www.goldfixing.com/ diolah 

Dari grafik 4.4 di atas, dapat dilihat harga cenderung mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun,  hal ini karena harga emas selalu melakukan penyesuaian 

terhadap inflasi selain itu emas merupakan investasi dengan risiko yang paling 

kecil sehingga digemari oleh investor. Pada akhir tahun 2007 harga emas mulai 

mengalami peningkatan dari $803,20/ounce hingga Mei 2010 yang berkisar 

antara $1.205,43/ounce dan diprediksikan harga emas akan terus mengalami 

kenaikan karena ketidakstabilan situasi dan kondisi di dunia khususnya negara-

negara maju.   
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4.2.5 Straits Time Index 

Straits Time Index merupakan indeks yang terdapat di Bursa Efek 

Singapura dan digunakan sebagai barometer perkembangan pasar modal di 

negara tersebut. Pergerakan STI dapat dilihat melalui grafik di bawah ini: 

Grafik 4.5 Pergerakan Straits Time Index 

 

  Sumber: http://finance.yahoo.com/  diolah 

Dari grafik 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan 

Straits Time Index dapat dikatakan mengalami peningkatan, kecuali pada 

September 2008 hingga April 2009 dimana seluruh bursa-bursa di dunia 

mengalami penurunan akibat krisis ekonomi yang melanda US. Sama halnya 

dengan IHSG, pada Mei 2009 STI berhasil naik ke level 2.329,08 dan terus 

mengalami kenaikan hingga Mei 2010 mencapai level 2.752,6. Dari grafik 

tersebut juga dapat terlihat bahwa STI dan IHSG memiliki pergerakan yang 

hampir sama, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara bursa-bursa 

di dunia khususnya pada negara-negara yang berdekatan.  
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi data yang digunakan yang terdiri dari variabel dependen 

dan variabel independen terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini 

dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf 

signifikansi 0,05.  

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 64 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .04188313 

Most Extreme Differences Absolute .083 

Positive .057 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .663 

Asymp. Sig. (2-tailed) .772 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 
 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Nimas Ayu Anindya Kirana, Ma.-IBS, 2011



Dari tabel 4.1 di atas, dapat terlihat nilai Kolmogorov-Smirnov pada nilai 

residual sebesar 0,663 dan nilai signifikansi 0,772  lebih besar dari α sebesar 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal.  

Untuk lebih memastikan uji normalitas apakah terdistribusi dengan 

normal, dapat dilihat dengan menggunakan normal P-P plot seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

Gambar 4.1 Uji Normalitas P-P Plot 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 

Dari gambar 4.1 di atas, dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar 

berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual 

terdistribusi secara normal. Dari hasil uji diatas, maka model regresi dalam 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin 

Watson. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi pada suatu data 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak terdapat autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

Dengan menggunakan uji autokorelasi Durbin Watson, maka dihasilkan 

output dengan nilai Durbin Watson seperti yang telah terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi 

 

 
 
 
 

 

S
S
Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 

       

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dengan menggunakan tingkat signifikansi 

0.05, jumlah variabel bebas (k=4) dan jumlah data (n=65), maka menghasilkan 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .990a .980 .979 .0491389 1.046 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 
b. Dependent Variable: Lnihsg 
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nilai Durbin Watson sebesar 1,046 sedangkan dalam DW table dengan k=4 dan 

n=65, besarnya DW table; dL (DW batas bawah) = 1,315 dan dU (DW batas atas) 

= 1,568; 4-dU = 2,432 dan 4-dL = 2,685. Oleh karena nilai DW=1,046 berada di 

bawah nilai dL= 1,315 maka terjadi autokorelasi positif.   

Menurut Ghozali (2009), untuk mengobati autokorelasi maka dapat dicari 

nilai ρ dengan menggunakan estimasi nilai Durbin Watson d melalui rumus di 

bawah ini: 

ρ = 1 – d                        Dimana: ρ = Rho 

            2                                       d = Nilai Durbin Watson 

  

Sehingga didapat nilai ρ = 1 – 1,046 

         2 

                                     ρ = 0,477 

Setelah mendapatkan nilai ρ, maka persamaan regresi ditransformasikan 

dalam bentuk logaritma natural t-1, dengan persamaan sebagai berikut: 

L,IHSGt* = α + LnSBIt* + LnMINYAKt* + LnEMASt* +LnSTIt* + εt 

 

Dengan: 

•  Ln,IHSG*t        =  LnIHSGt – 0,477 LnIHSGt -1 

•  Ln,SBI*t           =  Lnsbit – 0,477 Lnsbit -1     

•  Ln,MINYAK*t =  Lnminyakt – 0,477 Lnminyakt-1 

•  Ln,EMAS*t       =  Lnemast – 0,477 Lnemast -1 

•  LnSTI*t             = LnSTIt – 0,477 LnSTIt – 1 
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  Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan persamaan di 

atas, maka didapat hasil output dengan nilai Durbin Watson seperti di bawah ini: 

 
    Tabel 4.3 Hasil Uji Pengobatan Autokorelasi 

 
B 

D 

  

 

D

Dari tabel 4.3 di atas, dengan membandingkan hasil regresi persamaan asli 

sebelum ada transformasi dan setelah transformasi ternyata hasilnya dapat 

dibandingkan dengan melihat nilai Durbin Watson persamaan asli sebesar 1,046 

dan terjadi autokorelasi positif, sedangkan dengan persamaan regresi 

transformasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,670 yang terletak 

antara dU=1,568 dan 4-dU= 2,432 yang berarti hipotesis nol diterima, maka tidak 

ada autokorelasi. 

Untuk memperjelas letak dan nilai dari keputusan uji Durbin Watson, 

maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .973a .948 .944 .043280 1.670 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 
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   Gambar 4.2 Keputusan Statistik Durbin Watson 

 

 

                  Daerah              Tidak ada autokorelasi                 Daerah 

         Autokorelasi    Keragu-                                                                     Keragu-          Autokorelasi 

 Positif             raguan                                                                      raguan            Negatif 

                       0            dL         dU                   2                   4-dU         4-dL           4 

             1,315                 1,568   1,670                                        2,432            2,685     

 

Dari gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,670 

yang berada diantara dU dan (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat aurokorelasi pada penelitian ini 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat hubungan linier antara variabel independen. Hubungan 

linier antar variabel independen dalam model regresi akan menimbulkan korelasi, 

jika terjadi maka dinamakan multikolonearitas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat multikolonearitas atau tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas dapat 

dilihat melalui nilai VIF dan tolerance seperti terlihat di tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Sumber : Data penelitian yang diolah (2011) 

 

 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, jika mengacu pada Ghozali (2009) maka 

tidak terdapat multikolinearitas pada variabel dalam model penelitian ini. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi IHSG di Bursa Efek 

Indonesia dengan variabel independen tingkat suku bunga SBI, harga minyak 

dunia, harga emas dunia, dan STI. 

 

4.  Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan Uji Glejser 

dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen, maka 

didapat hasil output seperti berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.607 .306  -5.248 .000   

Lnsbi -.276 .059 -.180 -4.680 .000 .601 1.665 

Lnminyak .043 .046 .037 .942 .350 .590 1.694 

Lnemas .625 .045 .550 13.768 .000 .556 1.797 

LnSTI .871 .058 .557 14.912 .000 .637 1.571 
a. Dependent Variable: Lnihsg 
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               Sumber : Data penelitian yang diolah (2011) 

Dari tabel 4.5 di atas, dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 

variabel independen, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas 

pada model penelitian ini. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi pada variabel 

independen yang menunjukkan lebih besar dari 5% yang berarti tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen.  

 

4.3.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel 

independen (tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, 

Straits Time Index) terhadap variabel dependen (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.  

       Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.064 .167  -.383 .703 

Lnsbi .013 .032 .068 .419 .677 

Lnminyak .009 .025 .059 .358 .722 

Lnemas .039 .025 .264 1.565 .123 

LnSTI -.017 .032 -.085 -.538 .593 

a. Dependent Variable: AbsUt 
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Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikembangkan 

sebelumnya, maka diperoleh hasil output pengolahan data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 

          

 

 

 

 

 

             Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh  persamaan regresi linear 

berganda dalam bentuk logaritma natural (Ln). Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi kesenjangan yang besar antara variabel-variabel dalam penelitian ini, 

dengan persamaan regresi sebagai berikut:  

LnIHSG = α + b1LnSBI + b2LnMINYAK + b3LnEMASs + b4LnSTI + ε 

Dimana: 

• LnIHSG          = Variabel dependen IHSG 

•    α                   = Konstanta 

• LnSBI             = Variabel independen tingkat suku bunga SBI 

• LnMINYAK   = Variabel independen harga minyak dunia 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.607 .306  -5.248 .000 

Lnsbi -.276 .059 -.180 -4.680 .000 

Lnminyak .043 .046 .037 .942 .350 

Lnemas .625 .045 .550 13.768 .000 

LnSTI .871 .058 .557 14.912 .000 

a. Dependent Variable: Lnihsg 
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• LnEMAS         = Variabel independen harga emas dunia 

• LnSTI              = Variabel independen STI 

• b1, bn                = Koefisien regresi  

•  ε              =  Disturbance error (faktor pengganggu)                 

Berdasarkan model regresi dan hasil output di atas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

LnIHSG = -1,607 – 0,276 Lnsbi + 0,043 Lnminyak + 0,625 Lnemas + 0,871 LnSTI 

Dari model regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:  

• Konstanta sebesar – 1,607; artinya apabila tingkat suku bunga SBI, harga 

minyak dunia, harga emas dunia, dan STI nilainya nol, maka IHSG akan 

mengalami penurunan sebesar 1,607%.  

• Koefisien regresi tingkat suku bunga SBI sebesar -0,276 dan bertanda negatif; 

artinya bahwa setiap kenaikan tingkat suku bunga SBI sebesar satu persen 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap maka IHSG akan 

mengalami penurunan sebesar  0,276%.  

• Koefisien regresi harga minyak dunia sebesar 0,043 dan bertanda positif;  

artinya bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar satu persen 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap maka IHSG akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,043%.  

• Koefisien harga emas dunia sebesar 0,625 dan bertanda positif; artinya bahwa 

setiap kenaikan harga emas dunia sebesar satu persen dengan asumsi variabel 

independen lainnya dianggap tetap maka IHSG akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,625%.  
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• Koefisien regresi STI sebesar 0,871 dan bertanda positif; artinya bahwa setiap 

kenaikan STI sebesar satu persen dengan asumsi variabel independen lainnya 

dianggap tetap maka IHSG akan mengalami peningkatan sebesar 0,871%. 

 

4.3.3  Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

          Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas 

dunia, dan Straits Time Index  terhadap IHSG) dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Koefisien Determinasi  

 
 
  

 
 

 

     Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 

 
             Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan model yang 

dihasilkan mempunyai nilai Adjusted R² yang sangat tinggi, yaitu sebesar 94,4 %. 

Hal ini  menunjukkan bahwa  variabel independen yang digunakan dalam model 

(tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Straits 

Time Index) mampu menjelaskan sebesar 94,4 % variabel dependen (IHSG) dan 

sisanya 5,6 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini. Semakin 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .973a .948 .944 .043280 1.670 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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besar nilai Adjusted R² menandakan bahwa model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi IHSG di Bursa Efek Indonesia. 

 

4.3.4 Uji Hipotesis 

 4.3.4.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

               Tabel 4.8 Hasil Uji T test 

 

 
 

              

         

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 
 

Pengujian hipotesis pertama penelitian ini menggunakan uji T memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

 Ho: Tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap  IHSG. 

Ha: Tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap  IHSG. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.607 .306  -5.248 .000 

Lnsbi -.276 .059 -.180 -4.680 .000 

Lnminyak .043 .046 .037 .942 .350 

Lnemas .625 .045 .550 13.768 .000 

LnSTI .871 .058 .557 14.912 .000 

a. Dependent Variable: Lnihsg 
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• Jika  t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan uji T seperti terlihat pada 

tabel 4.8 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5% dan degree of freedom = n – k – 1 yaitu 65 - 4 -1 = 60 

diperoleh t tabel sebesar 2,000. Dari hasil uji pada tabel 4.8 di atas dihasilkan t 

hitung sebesar -4,680 yang berarti – t hitung lebih besar dari - t tabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat suku bunga SBI mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap IHSG. 

 

 4.3.4.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis kedua penelitian ini menggunakan uji T memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.                                          

Ha: Harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 
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• Jika  t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan melalui uji T seperti terlihat 

pada tabel 4.8 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh harga minyak dunia terhadap IHSG. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5% dan degree of freedom = n – k – 1 yaitu 65 - 4 -1 = 60 

diperoleh t tabel sebesar 2,000. Dari hasil uji pada tabel 4.8 di atas dihasilkan t 

hitung sebesar 0,942 yang berarti t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,350 menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga Ho 

diterima. Hal ini berarti harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 

 

4.3.4.3 Hasil Uji Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis kedua penelitian ini menggunakan uji T memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Harga emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

 Ha: Harga emas dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 
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• Jika  t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan melalui uji T seperti terlihat 

pada tabel 4.8 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh harga emas dunia terhadap IHSG. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5 % dan degree of freedom = n – k – 1 yaitu 65 – 4 -1 = 60 

diperoleh t tabel sebesar 2,000. Dari hasil uji pada tabel 4.8 di atas dihasilkan t 

hitung sebesar 13,768 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak. Hal ini berarti harga emas dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

 

4.3.4.4  Hasil Uji Hipotesis 4 

Pengujian hipotesis kedua penelitian ini menggunakan uji T memiliki 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Straits Time Index tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Ha: Straits Time Index berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 
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• Jika  t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan melalui uji T seperti terlihat 

pada tabel 4.8 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh Straits Time Index terhadap IHSG. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5% dan degree of freedom = n – k – 1 yaitu 65 – 4 -1 = 60 

diperoleh t tabel sebesar 2,000. Dari hasil uji pada tabel 4.8 di atas dihasilkan t 

hitung sebesar 14,912 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak. Hal ini berarti Straits Time Index berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 
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4.3.4.5  Hasil Uji Hipotesis 5 

Tabel 4.9 Hasil Uji F test 

                   

 
 

  

 

          Sumber: Data penelitian yang diolah (2011) 

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini menggunakan uji F, 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Straits 

Time Index secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Ha: Tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Straits 

Time Index secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 

• Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

• Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak  dan Ha diterima 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.996 4 .499 266.466 .000a 

Residual .111 59 .002   

Total 2.107 63    

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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Pengujian kelima ini dilakukan dengan uji F seperti terlihat pada tabel 4.9 

di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, degree of freedom 1 (jumlah 

variabel-1) yaitu 5-1= 4 dan degree of freedom 2 (n-k-1) yaitu 65-4-1= 60 

diperoleh F tabel sebesar 2,368. Dari hasil uji F pada tabel 4.9 diatas, diperoleh F 

hitung sebesar 266,466 sehingga F hitung > F tabel (266,466 > 2,368). Nilai 

signifikansi juga menunjukkan  lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga 

Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa keempat variabel independen (tingkat suku 

bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Straits Time Index)  

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 4.4 Kesesuaian dengan Landasan Teori 

 4.4.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap IHSG 

Secara teoritis hubungan tingkat suku bunga SBI dan harga saham 

memiliki hubungan negatif, apabila tingkat suku bunga SBI mengalami kenaikan 

maka harga saham akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Hal ini 

karena setiap kenaikan tingkat suku bunga SBI akan memberikan dampak 

terhadap minat investor dalam melakukan investasi khususnya dalam pasar 

modal.  Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga yang akan 

memperbesar biaya perusahaan dan menurunkan profit yang dapat menyebabkan 

menurunnya dividen yang diterima investor. Tidak hanya meningkatkan beban 

ANALISIS PENGARUH..., Nimas Ayu Anindya Kirana, Ma.-IBS, 2011



bunga,  kenaikan tingkat suku bunga SBI ini akan mendorong investor 

mengalihkan dana yang dimiliki ke pasar uang atau tabungan dan deposito 

sehingga menurunnya investasi di bursa efek yang  selanjutnya akan menurunkan 

harga saham dan sebaliknya jika tingkat suku bunga SBI turun maka akan 

mendorong investor untuk mengalihkan dananya kembali ke bursa efek sehingga 

saham-saham yang diperdagangkan kembali diminati dan selanjutnya akan 

menaikkan harga saham tersebut.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial,  karena nilai -t hitung lebih 

besar dari -t tabel (- 4,680 > - 2,000) sehingga Ho ditolak, yang artinya bahwa 

tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat 

suku bunga SBI memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham dan hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2007) 

dan Witjaksono (2010) yang menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga SBI 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IHSG. 

 4.4.2 Pengaruh Harga Minyak Dunia Terhadap IHSG 

Secara teoritis hubungan harga minyak dunia dan harga saham memiliki 

hubungan negatif, apabila harga minyak naik maka harga saham akan mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena minyak merupakan sumber energi yang 

banyak digunakan baik untuk usaha produksi (sebagai bahan bakar mesin) 

maupun konsumsi (sebagai bahan bakar kendaraan), sehingga kenaikan harga 

minyak yang merupakan input produksi akan menyebabkan profit margin yang 

diterima perusahaan mengalami penurunan dan mengakibatkan return 

perusahaan menurun yang selanjutnya akan menyebabkan harga saham 
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mengalami penurunan. Setiap perusahaan atau industri sangat bergantung 

terhadap minyak untuk menjalankan usahanya, sehingga perubahan harga minyak 

akan mempengaruhi perekonomian negara. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial,  karena t hitung lebih kecil 

dari t tabel (0,942 < 2,000) sehingga Ho diterima, artinya bahwa harga minyak 

dunia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan 

ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh atau 

menguntungkan satu sektor yaitu sektor energi/pertambangan sedangkan sektor 

lainnya akan terkena dampak negatif dari kenaikan harga minyak dunia yang 

merupakan bahan utama faktor produksi yaitu meningkatnya cost of production 

di industri lainnya seperti contohnya  pada industri manufaktur sehingga hal ini 

menyebabkan tidak ada pengaruh secara langsung antara harga minyak dunia 

terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan 

sebelumnya yang mengatakan bahwa harga minyak dunia memiliki hubungan 

negatif terhadap harga saham dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lenny dan Handoyo (2008) serta Witjaksono 

(2010), yang mengatakan bahwa harga minyak dunia memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap IHSG, akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ewert dan Hult (2006) yang menyimpulkan 

bahwa harga minyak dunia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perubahan harga saham di Indonesia.  
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 4.4.3 Pengaruh Harga Emas Dunia Terhadap IHSG 

Secara teoritis hubungan harga emas dunia dan harga saham memiliki 

hubungan negatif, apabila harga emas dunia mengalami kenaikan maka harga 

saham akan turun, dan sebaliknya. Hal ini karena kenaikan harga emas yang 

merupakan alternatif investasi selain pasar modal akan menarik investor untuk 

menginvestasikan dana yang dimiliki dengan membeli emas, selain itu emas juga 

memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial,   karena t hitung lebih besar 

dari t tabel (13,768 > 2,000) sehingga Ho ditolak, artinya bahwa harga emas 

dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa harga emas memiliki 

pengaruh negatif, akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Witjaksono (2010) yang mengatakan bahwa harga emas dunia 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IHSG.  

 4.4.4 Pengaruh Straits Time Index Terhadap IHSG 

Secara teoritis hubungan Straits Time Index dan IHSG memiliki 

hubungan positif, hal ini karena perkembangan pasar modal di negara 

berkembang seperti di Indonesia yang semakin terbuka dengan diperbolehkannya 

investor asing untuk menanamkan dananya di Indonesia, sehingga adanya 

keterkaitan antara bursa regional khususnya negara yang berdekatan seperti 

Singapura yang dapat dilihat melalui Straits Time Index (STI) dengan bursa efek 

di Indonesia yang dilihat melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  
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Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, karena t hitung lebih besar 

dari t tabel (14,912 > 2,000) sehingga Ho ditolak, artinya bahwa STI mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap IHSG. Hal ini dikarenakan Singapura merupakan 

salah satu investor terbesar di Indoneisa dan dilihat dari letak geografis Singapura 

merupakan kawasan regional terdekat dengan Indonesia sehingga perubahan 

kondisi perekonomian di Singapura yang dapat dilihat melalui STI akan 

memberikan pengaruh terhadap perubahan kondisi ekonomi di Indonesia yang 

tercermin pada IHSG. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

sebelumnya dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gultom (2007)  yang menyimpulkan bahwa indeks saham Singapura yang 

tercermin melalui Straits Time Index (STI) memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap IHSG.  

 

 4.5 Implikasi Manajerial 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan pergerakan 

seluruh saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan 

indikator yang digunakan untuk menilai kegiatan pasar modal di Indonesia, 

dimana kenaikan IHSG akan menandakan bahwa iklim investasi di negara 

tersebut sedang baik dan apabila menurun maka menandakan bahwa adanya 

indikasi  capital outflow.  Angka IHSG akan menjadi acuan bagi para investor 

dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. Oleh karena itu,  investor 

harus memperhatikan kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi 

pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).  
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Berdasarkan hasil penelitian, variabel makroekonomi tingkat suku bunga 

SBI menjadi salah satu pertimbangan investor dalam mengambil keputusan untuk 

investasi karena investor akan mencari imbal hasil yang akan memberikan tingkat 

return yang lebih tinggi, sehingga perubahan pada tingkat suku bunga dapat 

menyebabkan perubahan pada harga saham. Selain tingkat suku bunga, sebaiknya 

investor juga memperhatikan kondisi makroekonomi yang dinilai relevan 

terhadap harga saham.  

Berdasarkan hasil penelitian, variabel harga minyak dunia tidak menjadi 

salah satu faktor pertimbangan bagi  investor untuk melakukan investasi, hal ini 

karena harga minyak dunia kurang mendapatkan perhatian atau sentimen pasar. 

Sentimen pasar lebih disebabkan oleh perubahan pada tingkat suku bunga, situasi 

politik suatu negara, dan variabel makroekonomi lainnya.  

Hampir sama dengan tingkat suku bunga, harga emas yang cenderung 

meningkat selama beberapa tahun terakhir merupakan alternatif investasi yang 

aman dan digemari selain saham ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global 

yang terjadi saat ini, sehingga berdasarkan hasil penelitian ini perubahan pada 

harga emas menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum melakukan 

investasi khususnya di pasar modal. Hal ini dikarenakan investor yang memiliki 

kelebihan dana mempunyai berbagai macam pilihan untuk memaksimalkan 

keuntungan yang diinginkan apakah dengan melakukan investasi pada saham 

atau emas.  

Diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh investor dapat dilakukan 

berdasarkan letak geografis sehingga Negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

khususnya Singapura yang hampir memiliki kesamaan iklim investasi seperti di 
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Indonesia,  hal tersebut ditandai dengan pergerakan indeks saham Singapura 

(STI) yang searah dengan pergerakan IHSG sehingga  adanya hubungan antara 

kedua indeks tersebut, hal ini menunjukkan bahwa variabel STI dapat menjadi 

salah satu pertimbangan investor khususnya investor asing dalam melakukan 

keputusan investasi di pasar modal Indonesia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Nimas Ayu Anindya Kirana, Ma.-IBS, 2011



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat 

suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia dan Straits Time Index 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

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

Januari 2005-Mei 2010.  Hal ini disebabkan karena apabila tingkat suku 

bunga SBI mengalami kenaikan maka akan mendorong investor untuk 

menjual saham yang dimiliki dan menanamkan dana tersebut dalam bentuk 

investasi lain seperti tabungan dan deposito. Sebaliknya, jika mengalami 

penurunan maka investor akan kembali menanamkan dana yang dimiliki pada 

saham sehingga harga saham akan kembali mengalami kenaikan.  

2. Harga minyak dunia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia periode Januari 

2005-Mei 2010. Hal ini dapat menunjukkan bahwa minyak dunia tidak 

menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi di pasar modal 

khususnya Indonesia. Dalam melakukan keputusan investasi, investor kurang 

memperhatikan perubahan yang terjadi pada harga minyak dunia, sentimen 
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pasar lebih disebabkan oleh perubahan pada variabel makroekonomi lainnya 

seperti tingkat suku bunga, sehingga dapat dikatakan harga minyak dunia 

bukan menjadi parameter yang baik dalam menilai harga saham. 

3. Harga emas dunia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia periode Januari 

2005-Mei 2010. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kesempatan 

untuk melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko, sehingga 

emas dapat menjadi pilihan atau alternatif lain untuk berinvestasi.  

4. Straits Time Index memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia periode Januari 

2005-Mei 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan STI berpengaruh 

terhadap pergerakan IHSG, hal tersebut dilatarbelakangi  karena Singapura 

merupakan investor asing terbesar di Indonesia dan dilihat berdasarkan letak 

geografis Singapura merupakan kawasan regional terdekat dengan Indonesia. 

Sehingga apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Singapura yang 

dapat dilihat melalui STI akan memberikan pengaruh bagi perekonomian 

Indonesia yang tercermin melalui IHSG. 

5. Secara simultan, tingkat suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas 

dunia dan Straits Time Index memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia periode Januari 

2005-Mei 2010. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama keempat 

variabel tersebut dapat menjadi pertimbangan investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Sebelum melakukan investasi investor akan 

memperhatikan indikator-indikator makroekonomi relevan yang dapat 

mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG). Perubahan   
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pada indikator tersebut akan mempengaruhi investor dalam berinvestasi di 

pasar modal Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah: 

1. Bagi Investor, agar dapat mengamati pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan dengan menggunakan beberapa pendekatan makroekonomi yang 

digunakan pada penelitian ini sebagai bahan kajian sebelum melakukan 

keputusan investasi.  

2. Bagi Pengamat Pasar Modal, agar dapat menggunakan hasil dari penelitian 

ini sebagai salah satu tambahan informasi mengenai pasar modal dan 

pendekatannya kepada masyarakat.  

3. Bagi Kalangan Akademisi, yang ingin melakukan penelitian pada bidang 

sejenis maka kami sarankan agar dapat menambah periode waktu penelitian 

dengan menggunakan data harian atau bulanan dan menggunakan pendekatan 

makroekonomi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang kiranya 

dapat mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia. 
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LAMPIRAN 1  

IHSG Periode Januari 2005-Mei 2010 

Sumber: http://finance.yahoo.com/   

 

LAMPIRAN 2 

SBI Periode Januari 2005-Mei 2010 (%) 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 7.42 12.75 9.5 8 9.5 6.45 
Februari 7.43 12.74 9.25 7.93 8.74 6.41 
Maret 7.44 12.73 9 7.96 8.21 6.27 
April 7.7 12.74 9 7.99 7.59 6.2 
Mei 7.95 12.5 8.75 8.31 7.25 6.3 
Juni 8.25 12.5 8.5 8.73 6.95 - 
Juli 8.49 12.25 8.25 9.23 6.71 - 
Agustus 9.51 11.75 8.25 9.28 6.58 - 
September 10 11.25 8.25 9.71 6.48 - 
Oktober 11 10.75 8.25 10.98 6.49 - 
November 12.25 10.25 8.25 11.24 6.47 - 
Desember 12.75 9.75 8 10.82 6.46 - 
Sumber: www.bi.go.id  

 

 

 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 1045.44 1232.32 1757.26 2627.25 1332.67 2610.8 
Februari 1073.83 1230.66 1740.97 2721.94 1285.48 2549.03 
Maret 1080.17 1322.97 1830.92 2447.3 1434.07 2777.3 
April 1029.61 1464.41 1999.17 2304.52 1722.77 2971.25 
Mei 1088.17 1330 2084.32 2444.35 1916.83 2796.96 
Juni 1122.38 1310.26 2139.28 2349.1 2026.78 - 
Juli 1182.3 1351.65 2348.67 2304.51 2323.24 - 
Agustus 1050.09 1431.26 2194.34 2165.94 2341.54 - 
September 1079.28 1534.61 2359.21 1832.51 2467.59 - 
Oktober 1066.22 1582.63 2643.49 1256.7 2367.7 - 
November 1096.64 1718.96 2688.33 1241.54 2415.84 - 
Desember 1162.64 1805.52 2745.83 1355.41 2534.36 - 

ANALISIS PENGARUH..., Nimas Ayu Anindya Kirana, Ma.-IBS, 2011

http://finance.yahoo.com/�
http://www.bi.go.id/�


LAMPIRAN 3 

Harga Minyak Dunia Periode Januari 2005-Mei 2010 (USD) 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 46.82 65.48 52.24 92.98 41.74 78.34 
Februari 47.96 61.62 59.25 95.38 39.15 76.3 
Maret 54.17 62.89 60.6 105.47 47.98 81.25 
April 52.96 69.54 63.94 112.62 49.81 84.5 
Mei 49.81 70.93 63.45 125.37 59.12 73.74 
Juni 56.39 70.93 67.49 133.39 69.58 - 
Juli 58.67 74.4 74.14 133.38 64.14 - 
Agustus 64.96 73.04 72.38 116.64 71.06 - 
September 65.54 63.82 79.91 103.94 69.44 - 
Oktober 62.36 58.85 85.9 76.61 75.77 - 
November 58.28 59.13 94.76 57.29 78 - 
Desember 59.41 62 91.36 41.44 74.49 - 
Sumber: www.indexmundi.com 

 

 

LAMPIRAN 4 

Harga Emas Dunia Periode Januari 2005-Mei 2010 (USD) 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 424.03 549.86 631.16 889.59 858.69 1117.96 
Februari 423.35 554.99 664.74 922.29 943.16 1095.41 
Maret 434.32 557.09 654.89 968.43 924.27 1113.37 
April 429.23 610.65 679.36 909.70 890.2 1148.68 
Mei 421.87 675.39 666.85 888.66 928.64 1205.43 
Juni 430.65 596.14 665.49 889.48 945.67 - 
Juli 424.47 633.70 665.29 939.77 934.22 - 
Agustus 437.92 632.59 665.41 839.02 949.37 - 
September 456.04 598.18 712.65 829.93 996.59 - 
Oktober 469.89 585.77 754.60 806.61 1043.15 - 
November 476.66 627.82 806.24 760.86 1127.03 - 
Desember 510.09 629.79 803.20 816.09 1134.72 - 
Sumber: www.goldfixing.com 
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LAMPIRAN 5 

STI Periode Januari 2005-Mei 2010 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari 2096.32 2412.08 3125.56 2981.75 1746.47 2745.35 
Februari 2119.4 2481.96 3104.15 3026.45 1594.87 2750.86 
Maret 2141.43 2533.4 3231.24 3007.36 1699.99 2887.46 
April 2125.25 2610.71 3361.29 3147.79 1920.28 2974.61 
Mei 2161.77 2383.87 3511.13 3192.62 2329.08 2752.6 
Juni 2212.66 2435.39 3548.2 2947.54 2333.14 - 
Juli 2352.56 2445.43 3547.66 2929.65 2659.2 - 
Agustus 2275.43 2482.39 3392.91 2739.95 2592.9 - 
September 2305.14 2568.86 3706.23 2358.91 2672.57 - 
Oktober 2216.77 2701.75 3805.7 1794.2 2651.13 - 
November 2300.25 2838.53 3521.27 1732.57 2732.12 - 
Desember 2347.34 2985.83 3482.3 1761.56 2879.76 - 
Sumber: www.finance.yahoo.com  
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LAMPIRAN 6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .973a .948 .944 .043280 1.670 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.996 4 .499 266.466 .000a 

Residual .111 59 .002   

Total 2.107 63    

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Analisis Regresi Berganda dan Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 

Hasil Uji Autokorelasi  

 

 

 

 

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.135 4 1.784 738.703 .000a 

Residual .145 60 .002   

Total 7.280 64    

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.607 .306  -5.248 .000 

Lnsbi -.276 .059 -.180 -4.680 .000 

Lnminyak .043 .046 .037 .942 .350 

Lnemas .625 .045 .550 13.768 .000 

LnSTI .871 .058 .557 14.912 .000 

a. Dependent Variable: Lnihsg 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .990a .980 .979 .0491389 1.046 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 
b. Dependent Variable: Lnihsg 
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LAMPIRAN 10 

Hasil Uji Pengobatan Autokorelasi 

 

LAMPIRAN 11 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LnSTI, Lnemas, 

Lnsbi, Lnminyaka 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .255a .065 .002 .023575 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .973a .948 .944 .043280 1.670 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 4 .001 1.026 .402a 

Residual .033 59 .001   

Total .035 63    

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: AbsUt 

  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.064 .167  -.383 .703 

Lnsbi .013 .032 .068 .419 .677 

Lnminyak .009 .025 .059 .358 .722 

Lnemas .039 .025 .264 1.565 .123 

LnSTI -.017 .032 -.085 -.538 .593 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 
 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LnSTI, Lnemas, 

Lnsbi, Lnminyaka 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .973a .948 .944 .043280 1.670 

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.996 4 .499 266.466 .000a 

Residual .111 59 .002   

Total 2.107 63    

a. Predictors: (Constant), LnSTI, Lnemas, Lnsbi, Lnminyak 

b. Dependent Variable: Lnihsg 
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LAMPIRAN 12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.607 .306  -5.248 .000   

Lnsbi -.276 .059 -.180 -4.680 .000 .601 1.665 

Lnminyak .043 .046 .037 .942 .350 .590 1.694 

Lnemas .625 .045 .550 13.768 .000 .556 1.797 

LnSTI .871 .058 .557 14.912 .000 .637 1.571 
a. Dependent Variable: Lnihsg 
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LAMPIRAN 13 

Hasil Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 64 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .04188313 

Most Extreme Differences Absolute .083 

Positive .057 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .663 

Asymp. Sig. (2-tailed) .772 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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